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 مراجعة على ما سبق 

 
 
 

 أقســام الكلمــة                     -1-
 

 

 

  –نبات  -حيوان –إنسان 

مدينة أوله )ا ل(  –جماد 

 أواخره )ة( أو تنوين 

( نث مؤ –اسم ) مذكر   

 

 فعل

 

 حرف 
 

 من  عمل يحدث ز

 ماضي 

 

 مضارع

 

 أمر

 

 ذاكر

 لعب

 نام

 يذاكر تذاكر  -تذاكر -أذاكر
تلعب -يلعب -تعلب -العب   

 تنام    -ينام -تنام -أنام

 ذاكر 

 العب 

 نم

 مثل حروف الجر  

" من  ، إلى ، على ،عن  

 ، في ، الباء، الالم " 

ها  االسم الذي يأتي بعد

 يكون اسمآمجرورآ

 االســـــم 
 

 مفـــــرد 

مادل على واحد أو  

 واحدة 

الرجل(( –))المؤمن   

ـى مثنــــ  

مادل على اثنين أو اتنتين  

)ان (  وأخره   

الرجالن  -المؤمنان  

جمــــع         

 

 ماادل على أكثر من اثنين أو اثنتين 
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تجمیع وتنسیق واعداد المعلم / بیومي سمیر



 

 

 

 

 

 

 

 

 إعراب

 

 

 

 جرال ب النص الرفع النوع 

 الفتحةةةةة      ضةةةةرب الولةةةةد  مؤدب الولد الضمة           المفرد 

 .الجرس

الكسرة     ذهب أحمد إلى 

 .الحفل

.                                 اليةةاء       سةةلمت علةةي  الرجلينالياء        شاهدت  مؤدبان  المؤمناناآللف        المثني 

 الرجلين.                

ذكر مةةال جمةةع

 سالم 

                                                          .اليةةةاء       ذهبةةةت ألةةةي  المؤمنين الياء       شاهدت  مؤدبون المؤمنون الواو       

 المهندسين .                

المؤنة   جمع 

 السالم

 سلمت علي  رة  الكس لمؤمنات الكسرة    شاهدت ا مؤدبات المؤمنات الضمة      

 األمهات 

 الكسرة     سلمت علي  الرجالالفتحة    شاهدت  أقوياء الرجال الضمة         جمع التكسير 

 الرجال 

 

 

 اجلمل   أنواع -2-
 

مية جملة اس

 تبدأ باسم 
 جملة فعلية تبدأ بفعل  

 الجمع المثني المفرد
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 الظرف

 

 اسم منصوب وهو نوعان 

 

 مكان                                                                            زمان                                

أي يبين مكان حدو  الفعل                                                                 أي يبين زمن حدو  الفعل                                            

                        .                                                       

خلف ( الشجرة                                                                       –تحت     –فوق  –العصفور ) أمام     عصرا (   –مساء   – )صباحا   ذهبت إلى المحل

                                             .                

 المفعول المطلق 

 لسببين اسم منصوب مأخوذ من لفظ الفعل يذكر       

 

                توكيد الفعل                                                                                 بيان نوعه           .                           

 قراءة جيدة   قرأت القصة  - 1                                                                        ذهابا   ذهبت إلى العمل 

 محاربة الفرسان حاربت 2-                                                                                                  

 

 *** املفعول ألجله 

 للنجاح     طلبا  رت استذك-يذكر بعد الفعل ، لبيان سبب حدو  الفعل ينصب بالفتحة         مثل :  اسم منصوب            
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 املضاف إليه 

 اسم مجرور يبين نوع االسم الذي قبله والذي يسمى مضافا  

 مصر رأيت علم  -                  األب ركبت سيارة  -أحمر                   التفاحةلون  -

 ب حسب موقعه في الجملة . المضاف يعر

 السادات   مدرسةشاهدت   -الشرطة المرور              رجل م ينظ -البلبل جميل                          صوت  -

 مبتدأ مرفوع       فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة        مفعول به منصوب وعالمة نصبة الفتحة  

 مضاف إليه  مثال ) ابن مصر (    ** اسم نكرة + اسم معرفة                   

 

 تدريبات على ما سبق في السنوات الماضية

 -* حول الجمل اآلتية من اسمية إلى فعلية ، ومن فعلية إلى اسمية فيما يأتى : 

 البلبل يغرد على الشجرة .     -3التاجر األمين يربح .       -2شرب الطفل اللبن               - 1   

 ه . .يساعد الجار جار - 6أشعة الشمس تدفئ الجو     -5تلميذ للرحلة .          يستعد ال  -   4

 األسرة تذهب إلى العريش .   - 9تحنو األم على أبنائها .    - 8يكثر المطر في الشتاء      -7 

                                                     المعلم يشرح الدرس      -12يذهب التالميذ إلى المدرسة .   - 11النبات ينمو في الشمس .   - 10 

 يحارب الجندي بشجاعة .                                                                                     - 14                          لناس .            اإلمام صلى با - 13

 ( -ي واضبطه :) ضع خطآ تحت الفاعل فيما يأت* 

 ذاكر التلميذ الدرس  شرب الطفل اللبن 

 تساعد البنت أمها .  يشرح المعلم الدرس 

 حافظ أحمد على أدواته .  يتوضأ المسلم للصالة 

 قال المؤمن الحق  شاهد محمد الفيلم  التعليمي 

 يحل التلميذ المسألة  لعب التلميذ في النادي
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 من على الصغير يعطف المؤ يحترم محمد الكبير 

  -عوال به مكان النقط:*** ضع خطآ تحت المفعول به فيما يأتى واضبط أخره*** ضع مف

 لبس الولد .......................... -      يقرأ الرجل الجريدة 

 ركب السائق ...................... -      تناولت الغذاء .

 ................صاد الصياد....... -      يقرأ األخ القصة 

 ......وزن البقال ................. -      تجهز األم الطعام .

 يقرأ التلميذ ....................... -      تشاهد البنت السيرك.

 زرعت ........................... -      ركبت السيارة 

 يحترم الصغير ................. -      يكتب التلميذ الواجب 

 يقرا المؤمن .................... -      دت السلم .صع

 ..................شرب الرجل .. -      باع التاجر البضاعة .

 سقى البستانى ................... -    يذاكر التلميذ الدروس عصرآ . 

 يشرح المعلم ...................  -      يزرع الفالح الشجر. 

 ترك الولد ..............مفتوحآ . -     .  يصنع العمال األحذية

 ...قن العمال ..................يت -      يخرج النحل العسل .

 ضرب محمد ................... -     تخرج دودة القز الحرير 

 كتب الولد........................ -      كسرت الزجاج .

 .................تجهز البنت ..... -      شرب أحمد اللبن .

 .....ينظف أحمد .................. -      رميت القاذورات . 

 صلى المسلم ...................... -     قطف الطفل األزهار . 

 غسل الولد .............  -      صمت رمضان . 
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  -* ضع حرف جر مناسب مكان النقط :

 شرار .ابتعدت …………… األ   سافرت ……………. القرية .

 نجحت …………… االمتحان .   لعبت ……………… الكرة .

 ….. السيارة . سافرت ………   يت .ذاكرت ……………. الب

 كتبت …………… القلم .    لعبت ……………... النادي 

 ذهبت ………….. المدرسة .   وضعت الكتاب ………… الرف . 

 سلم أحمد ……….. محمد .    تعلمت ……………. الكتابين  

   -ية ، " أذكر نوع كل كلمة مما يأتي : صنف الكلمات اآلت 

 –جملية–مدينة  –العريش  –الدرس  –المعلم  –يشرح  –الدرس   -التلميذ  –تعلم  –سة المدر –إلى    –ذهب   –الولد   –هللا  

 –أن   -إلةى  –عةن  –مةن    –المسةجد    –فةي    –صلى    –اللبن    –الطفل    –شرب    –أكل    –المتوسط    –البحر    –على  –تقع  

 مطيع . –رجل  –هذب م –المؤمن 

 -بين نوع الالم في الكلمات اآلتية :

الثعلب  –الولد  –الكافر  –الجوع  –الحق  –الغراب  –اللعبه–اللعب   –هللا    –البر    –التواب    –اإلحسان    –القمر    –الشمس  

السمان  –األبيض  – اللقلق –الفناء  –الصبر  –السمك  –العقل  –الزئير  –الرجل  –اليوم    –الذكي   –الدب  –الخروف    –

المتسةع  –المنزل  –الليل  –التكاثر    –الكمثري    –القميص    –ائر  الط  –الطلبة    –الطبع    –الذهبي    –الخطاف    –الوروار    –

 اليرموك . –الولد  –الهم  –الهادئ –اللبن  –الدودة  –النحل  –النور  –

  -حول األفعال اآلتية إلى مضارع وأمر :

أصبح  –كان  –حاز  –خان  –رحم  –وقف  –قرأ  –استغل  –فرح  –شرح    –كتب    –صلى    –قام    –نام    –لعب    –ذهب  

 عبر . –نجح  –جرى  –رمي  –مشي  –سعي  –بات  –

  -أذكر نوع كل فعل مما يأتي :

 –تخةرج  –هةاجر  –هاجر  –يهذب  –رحل  –أفرح  –هذب  –فرح  –يتعلم  –صلى    –تخطف    –العب    –يشرب    –أكل  

 –أخرج  –ج خري –أرحل  –يهاجر  –يرحل  –هذب  –يفرح   –أذهب   -تعلم   –صلى    –خطف    –لعب   –اشرب   –يأكل  

 اشرح . –شرح  –صام  –كتب  –تعلم  –ذهب  –أصلى  –أخطف  –تلعب  –شرب  –كل 
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 -ضع فعآلمناسبآ مكان النقط  واذكر نوعه :

 . الرجل الجرس . *( ...............             *(................ الولد العصر

 ............. المعلم الدرس. *(................القائد السيارة            *( ...

 *(................التلميذ في االمتحان.   *( ................ الولد من المدرسة . 

 .  الحمار( ................ الرجل *(............... البنت أمها .              *

 د اللبن .*(............... المرأة الطعام            *( ............... الول

 *(..............الشاب مالبسه            *( ................ عبد الرحمن القرآن .

 *(..............محمد الواجب             *( ................ األرنب الحشائش .

  -النقط واضبط آخره : ضع فاعال مناسبا  مكان 

 .............. العسل . * يفرز ......   * كتب ............... الواجب 

 * يلبس ................... المالبس .           * تظهر ............. على سطح اللبن 

 * تهاجر ................. للتكاثر .   * تهاجر .............. في رحلتين 

  -وب :هات  المطل

 الجملة أمر مضارع  ماضي 
    شرب 
   أذهب  
  كل  
  صلى  
    كتب 
   يشرح  
    مسح 
   تمد  
  افرح  
    رحل
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   -* استخرج االسم المجرور وبين عالمة إعرابه:

 اشتريت من المتجر  -4ذهبت إلي المحل     -3لعبت في النادي            - 2سلمت علي الرجل       -1

 جملة بحي  تكون مبتدأ  :     يحول الكلمات اآلتية إلى مثني وضعها ف* 

د ةة الرجل  ةة القلم  ةة الورقة  ةة الشجرة  ةة الحقيبة  ةة الكرسي  ةة الطفل  ةة المعلم  ةة الكرة  ةةة المدرسةة ةةة المهنةدس ةةة ولال

 الطبيب  ةة السيارة  ةة القطار  ةة البحر  .

 

 إلى الجمع  :ة  * حول الكلمات االتية

مزرعةة  ةةة الكةوب  ةةة ل  ةة الطفل  ةة التلميذ  ةة المةدرس  ةةة المحةل  ةةة الالبستان  ةة الحديقة  ةة المسلم  ةة  المؤمن  ةة الرج

 الفدائي  ةة الطائر  ةة الحشرة  ةة الكلب  . 

 * حول الجمل اآلتية إلي مثني مرة وجمع مرة أخري  :ة 

 كبير  ةة الزهرة متفتحة                       ةة  البحر                   ةة الشجرة مورقة        

 ةة القلم جديد                                 ةة الطفل يبكي                           ةة الرجل قوي 

 اسم مجرور يبين نوع االسم الذي قبله والذي يسمى مضافا  

 مصر رأيت علم  -                  األب ركبت سيارة  -      أحمر             التفاحةلون  -

 في الجملة . المضاف يعرب حسب موقعه 

 السادات   مدرسةشاهدت   -الشرطة المرور              رجل ينظم  -البلبل جميل                          صوت  -

 مبتدأ مرفوع       فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة        مفعول به منصوب وعالمة نصبة الفتحة  

 مضاف إليه  مثال ) ابن مصر (              ** اسم نكرة + اسم معرفة         
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 ** تطبيقات ** 

 م نسأل عنها  ضع خطا  تحت أداة االستفهام موضحا  ب -اختر أداة االستفهام مما بين القوسين :

 ( ما شكل األرض ؟  1 هل (   –ما  –..........الذي حضر أمس ؟ ) من 

 ( ماذا تأكل في طعام اإلفطار ؟  2   من (  –ماذا  –........ تأكل في الغذاء ؟ ) ما 

 ( هل سافرت إلى القاهرة ؟  3 ما (  –ماذا  –..... لون علمك مصر ؟ ) كيف 

 ( كيف حالك ؟  4 ما (  –من  –....... سجلت اسمك ؟ ) هل 

   -** ضع أداة استفهام مناسبة :

 .. كتبت الدرس ؟  .............   -............. حالك ؟                                  

 ............... عاصمة سوريا ؟    -............  قابلت اليوم ؟                           

 .................. تصنع اآلن ؟   -               .............. محافظة في مصر ؟   

 ي حضر الحفل  عمر زميلك ، حال أخاك ،    القصة التي قرأها ، الذ    --** استفهم عن اآلتي :

 -** استخدم كل أداة مما يلي في جملة استفهامية من عندك :

 متى .  –أين  –ما   –ماذا  –من  –هل 

 -** هات سؤاال لكل إجابة مما يلي :

 س/ .............................................................................. جة / نعم .. حضرت مبكرا   

 ...................................................................جة / اذهب إلى المدرسة ماشيا   س/ .......... 

 محافظة  27..........................................جة / عدد المحافظات س/ ................................... 

 ................................ جة/ لون علم مصر أبيض ، احمر وأسو س/................................................ 

 -** استخرج االسم المجرور وبين عالمة اعرابة :

 ابتعدت عن الفاسقين                          سلمت على الرجلين         

 كتبت بالقلم                                            استمعت  للمدرسين  

 في النادي                                       استفدت من المؤمنين األبطال   لعبت 

   -** صحح ما تحته خط :
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 الرجالن عدت الكتاب من است  -              للتلميذتانشرحت  -

 المسجدانإلى  المسلمين ذهب  -            ن الحديقتا لعبت في  -

 وغير ما يلزم في كل مرة    ** حول الفاعل إلى مثنى مرة وجمع مرة أخرى

 شاهدت الفتاة المسلم   -ضرب الولد الجرس                                     -

 اشترى الرجل الفاكهة  –                       قرأ المعلم الدرس                 -

 ** ثن ما تحته خط مرة وأجمعه مرة أخرى وغير ما يلزم في كل مرة  

 اشترى الرجل سيارة   -                       شاهدت المؤمن   -

 سلمت على المسلم   –شرح المعلم الكتاب                   -

 لعبت بالكرة    -   الصائم غفر له هللا                  -

   -** اكمل كل جملة بمثنى مناسب :

 ....................... ( رسمت صورتين .........2رأيت عجوزين  ............................       (1
 ( تحد  واعظان .......................... 4تعلمت من زميلين .......................      (2
 ( سجل الفريق ............................. 6الدرس               ( .............   يشرحان 5

   -* ثن كل مبتدأ فيما يأتى واكتب الجملة صحيحة :

 ( الشيطان رجيم  2فوع                          ( العلم مر1

 ( المؤمن نظيف  4( النافذة مفتوحة                         3

 -مرفوعا  ، ومرة مثنى مجرورا  في جملة من عندك وغير ما يلزم : * اجعل كل كلمة مما يأتي مرة مثنى 

 القلم (  –الصحيفة  –الكتاب  –) الطريق 

 -أتي في جملة من عندك مع الحفاظ على العالمة اإلعرابية :* ادخل كل مثنى مما ي13

 الخطيبان .  –المسافرين  –العائدين  –الحارسان 

   -* أعرب ما تحته خط : 

 المهندسين  قابلت  -                 المدرسين ذهبت إلى  -زان                  متمي الالعبان
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 -مة إعرابه : * استخرج كل جمع مذكر سالم وبين موقعه ، وعال

 سلمت على المصلين .    - 2الفالحون يزرعون األراضي .                                          - 1

 استقبلت السائحين .    - 4                                                  يحتفل الطيارون بعيدهم .   -   3 

   -* ضع جمع مذكر سالم مناسبا  مكان النقاط :

 يفرح ................... بالنجاح .   -................. متحدون                ،                -

 يبنى .......................... المباني    -       حصل ...................على جوائز    ،       -

 لة .................................. تكرم الدو -يربى .....................األبقار         ،              -

   -*  حول كل مبتدأ إلى جمع مذكر سالم وغير ما يلزم :

 المهندس ذكى   -                 المعلم مكرم     -المدرس مخلص                    -

   -* صحح الخطأ لما تحته خط :

.                              رجالن سلمت على  -.        متحدينلمسلمون ا –.              لوحتان رسمت  -.              المصلون رأيت  -

 .          ذبتين مهالممرضتان  -        المخلصونالعصر       تكرم الدولة  المسلمينصلى  –

 الصورت رأى أحمد  -جميلتين          صورتان التقطت  -
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  -ركنيها :*(حدد نوع كل جملة مما يأتى ثم اذكر نوعها و

 شرب الطفل اللبن . -

 ربى الصينيون دورة القز  -

 الجندي شجاع . -

 الرجل مؤدب .  -

 تشرق الشمس كل يوم . -

 يربح التاجر األمين . -

 يجتهد التلميذ في المدرسة . -

 الحضارة الفرعونية عظيمة .  -

 التالميذ مجتهدون .  -

 يصنع العمال األحذية .  -

 في النادي . يلعب األطفال  -

 الرجل الحق محترم . -

 الجو معتدل في الربيع .  -

 أحمد مجتهد .  -

 ينزل المطر في الشتاء .  -

  -*( أطلب من زميلك االمتناع عن :

 قطف األزهار. - مذاكرة الدرس في الشارع - ول الزورق -

 غش الناس . - قول الكذب  - كسر الزجاج  -

 رفع صوته في المسجد - تعذيب الحيوانات  - صالة العصر في الضوضاء  -

 سب زميله .  - رمى القاذورات في النهر  - صيد األسماك الصغيرة  -
-  
-  
 
 
 

 *ضع مبتدأ مناسبآ مكان النقط:

..... مشرقة. .............  --  

.................. جميلة .  --  

................... واسع . --  

عظيم . ................... --  

................... مؤدب . --  

................. نشيط .  --  

................. مجتهدة .  --  

................. مخلصتان .  --  

................. رحيمان .  --  

............. مجتهدون . ....  --  

................. رائع .  --  

................. رحيمات .  --  

........ أقوياء . .........  --  

كبيرة . .................  --  

................. متفوقات .  --  

 *ضع خبرآمناسبآ مكان النقط:

الولد .....................   --  

.. الحقل ..................   --  

التلميذة...................   --  

األم .......................   --  

. الناس ...................  --  

مصر .....................  --  

ات .................. األمه  --  

المؤمن ...................   --  

المسلمتان ...............   --  

القلمان ...................   --  

ن............... الممرضتا   --  

المصريون...............   --  

المهندسون..............   --  

.... المدرسة.............   --  

العصافير................   --  

علمون................. الم  --  

الممرضات............... --  

المدرسة.................. --  
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 -مر زميلك باآلتي  :

 كتابة الواجب  - االبتعاد عن ماء الترع -  أداء الواجب  -

 أن يهتم بأدواته  - أن يسمع كالم أمه  - الحفاظ على نظافة مالبسه -

 التمهل في القراءة - نظافة أسنانه - أ القصة أن يقر -

  عبور الطريق من األماكن المخصصة لذلك -

  معاملة الوالدين معاملة حسنة -

 (  -)   ضع فعل أمر مكان النقط :     -:* أنه زميلك عن اآلتي 

 .................  الكتاب في مكانه .      اللعب في الشارع . 

 ................. في صالتك .     الترع . االستحمام في مياه

 ................ بذنبك .     الشجار مع أخيه .

 ................ عن الكذب .       خصام زميله .

 ................ في دروسك .     ة بسرعة .الصال

 ................ الحق دائما وال تكذب .     القراءة بصوت مرتفع

 ................ الدرس بخط جميل .    المتسخة .  لبس المالبس

 ................ النشيد .          عبور الشارع عند اإلشارة الخضراء

 .............. الكبير ...     مصاحبة األشرار. 

 ................ على الصغير .     خيانة األمانة . 

 رسي ................. على الك     إهمال الواجب 

 

 

 

 

 

 

14 
تجمیع وتنسیق واعداد المعلم / بیومي سمیر



 

 

 

 

 

 

 وهو ما ليس جملة وال شبه جملة بل يكون كلمة واحدة قد تدل على المفرد أو المثنى أو الجمع. 

 المتفوق                 -مثل :  راد وجمع التكسير وجمع المؤن  السالماإلف فى حالةويكون مرفوعا  بالضمة

 الطالبات محبوباٌت . -  الطالب سعداُء .              -محبوٌب .             

 المثنى في حالة  ويكون مرفوعا  باأللف 

 .      خبر مرفوع باأللف ألنه مثنى جديدانمثل : الكتابان  

  جمع المذكر السالم في حالة  ويكون مرفوعا  بالواو 

 .خبر مرفوع بالواو ألنه جمع مذكر سالممحبوبون مثل : المتفوقون  

 

 

 

 انواع الخبر
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 : خبر الجملة االسمية -أ

 وشروطه 

  ضمير) رابط( يعود على المبتدأ األول ويطابقه فى النوع والعدد   بالمبتدأالبد أن يتصل 

خبره فى محل رفع خبر للمبتدأ األول   سمية المكونة من المبتدأ الثاني و وتكون الجملة اإل 

   اسةم + ] اسةةم + ضمير يعود على االسم األول [ + خبر لالسةم الثاني 

 ة                أوراقها كثيرالشجرة            مثال :

 إعرابها الكلمة

 مبتدأ أول مرفوع وعالمة رفعه الضمة الشجرة 

 ضمةمبتدأ ثةاٍن مرفوع وعالمة رفعه ال أوراق 

 ضمير مبني في محل جر مضاف إليه الهاء 

 خبر للمبتدأ الثاني مرفوع وعالمة رفعه الضمة  كثيرة

ا كثيرة ( المكونة من المبتدأ الثاني  والجملة االسمية ) أوراقه

 وخبره في محل رفع خبر للمبتدأ األول 

 

ن الضمير وخبره جملة اسمية سم المبتدأ ضمير منفصل يعود عليه ثم خبر الضمير .. فيكو يقع بعد اإل  أن

 في محل رفع خبر المبتدأ األول.

   اسةم + ] ضمير منفصل يعود على االسم األول [ + خبر للضمير 

 

 

 

 خبر جملة فعلية خبر جملة اسمية

 الخبر الجملة 
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 :          العمل هةةو الحياة   مثال  

 

 إعرابها الكلمة

 مبتدأ أول مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة  العمل 

 ثان  ضمير منفصل مبنى فى محل رفع مبتدأ هو

 خبر للمبتدأ الثانى ) الضمير ( مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة  الحياة

ة من المبتدأ الثاني وخبره في  والجملة االسمية ) هةةةو الحياة ( المكون 

 محل رفع خبر للمبتدأ األول 

 

 خبر الجملة الفعلية  -ب 

تترا  أو متصال  ... وفعةةل الجملةةة إمةةا ويكون فى محل رفع والبد من ضمير رابط يعود على المبتدأ ويكون مس

 .وال يكون أمرا  أبدا  أن يكون ماضيا  ، أو مضارعا  ، 

 (الرابط ضمير مستترتقديره)هو(  )                 القمر ينير ليال   -مثل :  

 القمر :/ مبتدأ مرفوع وعالمة رفعة الضمة الظاهرة 

 رة والفاعل ضمير مستتر تقديره ) هو (  ينير : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاه

 مر"والجملة الفعلية "ينير" من الفعل والفاعل فى محل رفع خبر للمبتدأ " الق         

 ليال : ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة 
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 إعراب نموذجي

 

 ملحوظة 

 هو ما ليس جملة وال مفرد وله هيئتان بر شبه جملة خ  -ج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0المفرد يكون مرفوعا ، أما الخبر الجملة وشبه الجملة ، فيكون في محل رفع  الخبر      •
 مثال 

   0ط خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة (  ) نشي               0 نشيط الرياضي  -1

 0) أرضه واسعة خبر جملة اسمية في محل رفع (           0  أرضه واسعة الملعب  -2

 

 -أعرب ما تحته خط :

 0في الشتاء   البرد يشتد  -2                                                  0 ه عذب النيل ماؤ -1

 0المكتب  الكتاب فوق  -4               0  الحيوية في الرياضة  -3

 

 

 

 جار ومجرور  ظرف  

      يكون الخبر عبارة عن 

حرف جر + اسم مجرور()  

الخبر عبارة عن   يكون

( ظرف مكان أو زمان )  

اإليمان  النظافة من  

فعه الضمة  النظافة : مبتدأ مرفوع وعالمة ر   

 من : حرف جر  

 اإليمان : اسم مجرور وعالمة جره الكسرة  

 وشبه الجملة ) من الجار والمجرور ( فى محل رفع خبر للمبتدأ  
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 اإلعراب  الكلمة

 النيل 

 ماؤه 

 عذب 

 0مبتدأ أول مرفوع ، وعالمة رفعه الضمة   -
 الضمة ، والضمير في محل جر مضاف إليه  ) ماء ( مبتدأ ثان ، مرفوع ، وعالمة رفعه  -
 0خبر المبتدأ الثاني ، مرفوع ، وعالمة رفعه الضمة   -

 0ني وخبره ، خبر المبتدأ األول في محل رفع  والجملة من المبتدأ الثا

 البرد 

 يشتد 

 0مبتدأ مرفوع ، وعالمة رفعه الضمة  -
مستتر تقديره ) هو (   فعل مضارع ، مرفوع ، وعالمة رفعه الضمة ، والفاعل ضمير  -

 0يعود علي المبتدأ ، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل خبر المبتدأ  

 الحيوية 

 في الرياضة 

 0تدأ مرفوع ، وعالمة رفعه الضمة مب  -
) في ( حرف جر ، و) الرياضة ( اسم مجرور بة ) في ( ، وعالمة جره الكسرة ، والجار   -

 0والمجرور شبه جملة خبر المبتدأ  

 الكتاب 

 فوق 

 0مبتدأ مرفوع ، وعالمة رفعه الضمة  -
 0مبتدأ  ظرف مكان ، منصوب ، وعالمة نصبه الفتحة ، والظرف شبه جملة خبر ال -

 

 تدريبات أنواع الخبر                                                 

   -استخرج الخبر وبين نوعه:

 المعلمة شرحها جميل  -3األمهات تربين األبناء          -2الممرضات رحيمات                   -1

 الكتاب مفيد لصاحبة    -6               الصالة نور      -5هللا عليم بالصدور                    -4

 الرياضة تقوي الجسم  -9مصر أم الدنيا                  -8الشجرة تثمر                         -7

 سهام عاطفتها فياضة  -12العصفور بين األغصان       -11تفوقها واضح              مارينا  -10

 القمر يستمد نورة من الشمس  - 15سامي يشرح بإتقان          -14   فالحوا القرية نشيطون          -13

 لديها غادة تحب وا -18نورهان فتاة مؤدبة          -17مجدي أخالقة طيبة                 -16

 القرآن تعاليمه سمحة  -21الدفاع عن الوطن واجب      -20الجد والعمل يخدمان المجتمع      -19

 القاهرة مآذنها كثيرة  -24اإلسكندرية عروس البحر      -23للحق               القرآن يهدي -22

 -حول الخبر الجملة إلي خبر مفرد وغير ما يلزم :

 الحياة متعها كثيرة     -3سمير كالمه ممتع                     -2         الحديقة سورها عال  -1

 السيارة محركها قوي  -6ي واجبها                 نجالء تؤد  -5المهندس يوجه عمالة         -4

 

 

19 
تجمیع وتنسیق واعداد المعلم / بیومي سمیر



 

 -حول الخبر المفرد إلي جملة اسمية وغير ما يلزم :

 الصالة عماد الدين  -3جيدة               هويدا مستمعة -2          هالتلميذ متقن عمل -1

 -حول الخبر المفرد إلي جملة فعلية وغير ما يلزم :

 مهند مسجل الهدف  -3الحديقة مثمرة                         -2   المهمل  كسول          -1

     المديران حاضران  -6حضارة مصر مشرقة      -5المعلمون مهتمون بتطوير التعليم        -4

 ضع خبرا  ظرفا في المكان الخالي: -

 درس ................. )أ( الكتاب .......................  )ب( الفاكهة ....................)ج( الم

 ضع خبرا  جارا  ومجرورا في المكان الخالي. -

 ....................  )أ( التالميذ ..................... )ب( الفالح .....................)ج( الثياب 

 هات خبرا  جملة اسمية لكل مبتدأ  -3س

 ..........)ج( الشمس ............... )أ( الرياضة ................... )ب( األسرة السعيدة .... 

 هات خبرا  جملة فعلية لكل مبتدأ :  -

 )ج( الطائرة .............. )أ( الهرم األكبر ....................... )ب( األزهار .................. 

 عين المبتدأ والخبر ونوع الخبر فيما يأتي :  - 

 )أ( العرب أمة واحدة.  

 ........... ، الخبر ......................... ، نوع الخبر .................... المبتدأ .......   

 -استخرج الخبر وبين نوعه ، فيما يأتي : -

 0الكتاب موضوعه سهل   -1

 0القاهرة بنت المعز   -2

 0العمال مخلصون في عملهم   -3

 0الرياضة في الممارسة   -4

 0الزهر يمتع النظر   -5

 

20 
تجمیع وتنسیق واعداد المعلم / بیومي سمیر



 

 -أ فيما يلي خبرا جملة اسمية مرة ، وخبرا جملة فعلية مرة آخري : هات لكل مبتد   -2

 0مية (  ) جملة اس                    0الكتاب .......................................   -1

 0) جملة فعلية (                      0الكتةاب ........................................   -

 0) جملة اسمية (                      0................................  العمال .......  -2

 0) جملة فعلية (                       0العمةال ........................................   -

     0) جملة اسمية (                       0الطعام ......................................  -3

 0) جملة فعلية (                      0ةام ....................................... الطع -

   -حول الخبر الجملة إلي خبر مفرد فيما يأتي :  -3

 0رح بنجاحه  التلميذ يف -1

 0القاهرة تاريخها عظيم   -2

 0األم تربي ابنها  -3

 0النظافة تفيد الجسم   -4

 -ة ، والخبر الجملة إلي مفرد :حول الخبر المفرد إلي خبر جمل   -4

 0الصدق يهدي إلي البر   -1

 0األمواج صوتها مرتفع   -2

 0الصديقان متعاونان  -3

 0المعلمون صانعون لألجيال  -4

 -تحته خط :  أعرب ما  -5

 0حميدة أخالقهم المشجعون  -1

 0خرطومه طويل  الفيل   -2

 0 تخضر أوراقه  النبات  -3

     0  أمام التالميذ المدرس  -3
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 )ألنها ال تكتفي بمرفوعها ولكنها تحتاج إلى خبر(  ناقصة أفعاالتسمى كان وأخواتها:

ا وتغير الخبر ويصبح خبركان ويصير  ة  فيصبح اسم كان ويظل مرفوع) ألنها تغير اسم المبتدأ ناسخةتسمى  و 

 ا(ةة  منصوب 

 خبر ويسمى خبرها  ويسمى اسمها وتنصب ال  تدخل على الجملة االسمية ترفع المبتدأ

    جديد ا      الحذاء    كان                            : الحذاء      جديد  مثال 

 

 )مبتدأ(     ) خبر(       

  

 

 

 

 

نصوب  من خبر كا

 وعالمة نصبه 

الفتحة    

 فعل ماض 

 ناسخ ناقص  

اسم كان مرفوع  

 وعالمة رفعه  

 الضمة 

 كان وأخواتها

22 
تجمیع وتنسیق واعداد المعلم / بیومي سمیر



 

 مالحظات هامة: 

بت(   –يبيت -كن(،)بات –يكون  -) كان-ن وأخواتهايعمل المضارع واألمر عمل الماضي من كا  

 )ليس( يالزم حالة الماضي فقط

رفع اسم كان أي ضمير يتصل بكان أو أخواتها يعرب ضمير مبني في محل  

 مثال:أصبحتم طالبا مجتهدين

 قد يكون اسم كان وأخواتها ضميرا مستترا

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كان الجو معتدال 

 إعرابها الكلمة

 فعل ماض ناسخ ناقص  كان

 اسم كان مرفوع وعالمة رفعه الضمة الجو 

 كان منصوب وعالمة نصبه الفتحة   خبر معتدال 

 

 

ما فتئ (  –ما انفك   –ما برح  -ضا)مازالمن أخوات كان أي  

 نموذج لإلعراب
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 كان متفوق ا في دراسته 

 إعرابها الكلمة

 فعل ماض ناسخ ناقص ،اسم كان ضمير مستتر تقديره هو كان

 خبر كان منصوب وعالمة نصبه الفتحة  ا ةة  متفوق

 حرف جر  في

 دراسته
 اسم مجرور وعالمة جره الكسرة 

 الهاء :ضمير مبني في محل جر مضاف إليه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( يعربان  جار ومجرورخواتها ) أذا جاء بعد كان و إ  

(   خبركان مقدم فى محلنصب)   

( :   اسم كان مؤخرسمبعدهما يعرب ) واإل  

 "كان فى مصر حضارة عظيمة 
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 ا(: خبر أصبح منصوب وعالمة نصبه الفتحة     )خبر مفرد( ةة  )قوي  .اةة ةقوي *أصبح الجيش 

 ين(:خبر ليس منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه جمع مذكر سالم  )محبوب     .محبوبين *ليس المهملون 

 )خبر مفرد(    )جديدين(: خبر ظل منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مثنيجديدين. *ظل الكتابان  

 

 

 .  أزهارها متنوعةمثل:*كانت الحديقة

 : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة والضمير مبني في محل جر مضاف إليه  أزهار

 خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة والجملة االسمية في محل نصب خبر لكان. :  متنوعة

 تهطل. *ظلت األمطار  

 هي والجملة الفعلية في محل نصب خبر لظل : فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره تهطل

 

ط )ضمير يعود على اسم كان( أو جملة اسمية أو فعلية ويكون بها راب -ب  

 أنواع خبر كان وأخواتها 
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 مثل : 

 ليال.*كان السفر

 لكان.: ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة وشبه الجملة في محل نصب خبر ليال

 .في المصنع *أمسى العامل

: في حرف جر والمصنع اسم مجرور بفي وعالمة جره الكسرة وشبه الجملة في محل نصب خبر  في المصنع

 ألمسى 
 {  حوظة في }كان وأخواتهامل

 ** ليس : فعل جامد أي ليس له مضارع أو أمر مثل باقي األفعال الناسخة مثل كان ةةةة يكون ةةةةة كن 

 يد االستمرار والثبات . ** ظةةةةل : يف

 ** صةةةةار : يفيد التحول والتغير .  

 : ل : ما زال ( مث –ما فتئ   –ما انفك  –) ما برح  -من ) أخوات كان ( أيضا 
 0ما زال زيد قائما   •

 0ما انفك زيد قائما   •

 0ما فتئ أخي يقرأ الكتاب   •

 0ما برح الحارس يقظا   •

 : علي الجملة االسمية فتنسخ حكمها ، فترفع المبتدأ ويسمي اسمها ،  ألنه تدخل    -) كان وأخواتها ( أفعال ناسخة

 0وتنصب الخبر ويسمي خبره 

 : 0دل علي زمان فقط ، فهي ال تدل علي حد  ، وال تحتاج إلي فاعل ألنها ت  -) كان وأخواتها ( أفعال ناقصة   

  : وقد تأتي ) كان ( فعال تاما إن دلت علي حد  يقتضي فاعال ، مثل 

 0السماء بالغيوم فكان المطر  ** تلبدت 

 0، ) المطر ( فاعل مرفوع بالضمة           0** )كان( فعل ماض تام مبني علي الفتح  

 

 

)جار ومجرورأو ظرف زمان أو مكان( لةأو شبه جم  -ج  
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 اسم كان وأخواتها وبني عالمة إعرابه:  ضع خطًا حتت

 ة كان الولدان مجتهدين                                   ة ظل العاملون مخلصين  

 حا                                       ة  أصبح اإلنتاج وفيرا   ة صار المحل مفتو 

 س الطالبان راسبين ة أمسي المسلمون شاكرين                                ة  لي

  -ضع وفعآلناسخآ وأكتب اجلملة صحيحة :

الالعبان   –                         الشمس مشرقة .   -المهندسون نشيطون .  –الالعبان مجتهدان .                     -

 الصغير كبير .   –االحتفال عظيم .                          -محترمات.

 الفتاتان مهذبتان  -المعارض مفتوحة .  -   العاملون متطورون    -

  -أعرب ما يأتي :

 كان الرجل رحيما رقيقآ .  -  كان السائح يشاهد اآلثار  -

 ليس الالعبون نشيطين في الملعب           -صارت الطبيبتان مشهورتين .          - أصبح الطعام لذيذ .  -

 إحدى أخواتها مع الضبط بالشكل: أكمل الجمل اآلتية بوضع الخبر المناسب لكان أو  -

 )أ( صار الكتاب ........                                                        

                                                         )ب( كان البحر ........

            )ج( أصبح العالَم ........                                           

 )د( ليس الجو ........    

   

 

 

تدريبات             
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 أدخل كان أو إحدى أخواتها على الجمل اآلتية واضبط االسم والخبر بالشكل :  -

 انع كثيرة.                                       )أ( ........ المص 

 )ب( أنتم معلمون مخلصون                                       

 العلم نافع.                                            )ج( ........  

 )د( ........ الجهل ضار.                                         

 . الماء ثلج.                                     )هة( ....... 

                                                   )و( ........ الجو بارد.                                                   

 أعرب ما يأتي : صار الطفل الصغير رجال كبيرا .     -

 ....................................................صار :    

  ........................................................الطفل: 

 ..................................... .....................رجال  : 

 احذف كان وأخواتها من الجمل اآلتية ثم اضبطها بالشكل بعد الحذف:   -

 .......................................................  ا.   ةة  )أ( أصبح الورد متفتح  

 ......................................................ا.         ةة  )ب( صار الماء ثلج 

ا.        .......................................................)ج( أمسى الطفُل نائم 

 ....................................................... )د( ظلت الحرارةُ مرتفعة .  

 ...............................................)هة( أضحى القطاران مسرعين.     

 ....................................................)و( كان المتفوقون فائزين.   

 اجعل هذه الجمل لغير الواحد وغير ما يلزم: 

 اة  ظل الالعب المدافع نشيط-1

........................................................................................... 

 

28 
تجمیع وتنسیق واعداد المعلم / بیومي سمیر



 

 ا ةة  صار التلميذ متفوق -2

 ............................................................................................ 

 ا يد  كان الكتاب جد -3

 ............................................................................................. 

 ها في الجمل اآلتية :  بين نوع خبر كان وأخوات  -

 ...................................................................)أ( كان العقاد أديبا  

 .......................................................ح)ب( ظلت القطة فوق السط

 .........................................................)ج( بات القمر نوره منتشر

 .........................................................)د( أمسى الكون يسبح هللا 

 ...............................................................)ه( كان الشعب واعيا  

 ...............................................)و( أصبحت الشمس حرارتها شديدة

 ...............................................................)ز( بات الكروان يغرد

 ...........................................)ح( أمسى المؤمنون في أمان وسالم

 ضع في المكان الخالي خبرا  مناسبا  لكان وأخواتها مع التنويع :  

 ......                                                 ...............)أ( صار الماء .. 

       .                                          ............)ب( بات العامل .......  

 ......                                            ..........)ج( ليس الغشاش .. 

                                  )د( أمسى العصفور ........ الغصن.     

 )هة( كانت الرحمة ........ القلوب. 
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 أكمل بالمطلوب بين القوسين:   - 

 .. )خبر جملة فعلية(.                                   ..........................)أ( بات الحارس ......

 بر مفرد(.                                        ... )خ..........................)ب( أصبح الجو .....

               ...... )خبر جملة اسمية(.                   ..........................)ج( ظل الجندي ..

 .. )خبر شبه جملة(.                                  ...........................)د( أمسى القطار ....

 ..... )مفعول مطلق(.                                  ......................ر الجيش ...)هة( انتص

 م أضحى(.                                .. مسرورين )اس..................)ح( أضحى ...... 

 أعرب ما يأتي:   -

 أصبح التلميذ يفهم.     

 .......................... ...............................أصبح :  -  

 .......................................................... التلميذ :  -

 .    ...........................................................يفهم :  -
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 كان وأخواتها
 

 ا مع الضبط بالشكل:أكمل الجمل اآلتية بوضع الخبر المناسب لكان أو إحدى أخواته -1س

 )أ( صار الكتاب ........)ب( كان البحر ........)ج( أصبح العالَم ........ 

 التلميذ ........ )د( ليس الجو ........)هة( بات الحارس ........ )و( ظل 

 أدخل كان أو إحدى أخواتها على الجمل اآلتية واضبط االسم والخبر بالشكل :  -2س

 ثيرة.  )ب( ........ القراءة مفيدة.  )ج( ........ العلم نافع.    )أ( ........ المصانع ك

 )د( ........ الجهل ضار.  )هة( ........ الماء ثلج.   )و( ........ الجو بارد    

 امأل الفراغ باسم كان أو إحدى أخواتها :  -3س

ا.   )ج( ظل ........ سا ا.   )د( بات ........  )أ( كان ........ جميال . )ب( صار ........ كبير  هر 

 نائما .   )هة( أمسى ........ كثيف ا.   )و( ليس ........ كاذبا. 

 : صار الطفل رجال كبيرا .     ) مجاب عنه(أعرب ما يأتي -4س

 صار : فعل ماٍض من أخوات كان.الطفل: اسم صار مرفوع بالضمة. 

 حة.    رجال  : خبر صار منصوب بالفتحة.كبيرا  : نعت منصوب بالفت

 أعرب الجملة اآلتية : كان المسافرون متجهين إلى المدينة.    -5س

 احذف كان وأخواتها من الجمل اآلتية ثم اضبطها بالشكل بعد الحذف:   -6س

ا.    )أ( أصبح ا.  .)ج( أمسى الطفُل نائم  ا.  )ب( صار الماء ثلج   الورد متفتح 

 مسرعين.)و( كان المتفوقونفائزين. . )د( ظلت الحرارةُ مرتفعة . )هة( أضحى القطاران  

 أعرب ما بين القوسين.   -7س

 )أ( أصبح )الجيش( منتصرا  )ب( أضحى الزهر )رائع( الجمال.    

 ()د( أحب الصديق )مخلصا       )ج( ليس المهمل )محبوبا(.  
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 )هة( كان محمد رجال )عظيما(.     )و( أكرمت الضيف )إكراما(.    

 ( عفو )ح( صار )السائحون( )مسرورين)ز( ادعُ هللا )طلبا( لل

 أنواع خبر كان وأخواتها

 بين نوع خبر كان وأخواتها في الجمل اآلتية :   - 

 فوق السطح.    أ( كان العقاد أديبا .   )ب( ظلت القطة )

 )ج( بات القمر نوره منتشر.   )د( أمسى الكون يسبح هللا.    

 :  عين خبر كان وأخواتها فيما يأتي وبين نوعه -

 )أ( كان الشعب واعيا .    )ب( أصبحت الشمس ضوؤها ساطع.  

 )ج( بات الكروان يغرد.   )د( أمسى المؤمنون في أمان وسالم  

 ) مجاب عنه (    لكان أو إحدى أخواتها: اجعل ُكالًّ مما يأتي خبرا   - 

 شاعرا (. -وجهه مشرق  -يقول الحق  -)في المدرسة 

 ب( َظلَّ العاِلُم يقول الحق. )                           )أ( بات الحارس في المدرسة. 

 )ج( أصبح الفارس وجهه مشرق. )د( صار الطفل شاعرا . 

 لكان وأخواتها مع التنويع :  ضع في المكان الخالي خبرا  مناسبا   -

مسى ..)ج( ليس الغشاش ........   )د( أ ..... )أ( صار الماء ........   )ب( بات العامل ......

 هة( كانت الرحمة ........ القلوب.    ) العصفور ........ الغصن.  

 امأل الفراغ بخبر مناسب من بين القوسين: -5

 شرحه واضح(. -ممتعة  -ينظم المرور  -)في الحديقة 

 )ب( أصبحت الرحلة ........    ......)أ( كانت الفاكهة ........

 .......ضحى المدرس )ج( أمسى الشرطي ........      .    )د( أ 
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 أكمل بالمطلوب بين القوسين:   -

 )أ( بات الحارس ........ )خبر جملة فعلية(.)ب( أصبح الجو ........ )خبر مفرد(.

 ....)خبر جملة اسمية(. )د( أمسى القطار ..... )خبر شبه جملة(. )ج( ظل الجندي ....

 أعرب ما يأتي:  )أ( أصبح التلميذ يفهم.     -7س

 ..........................................  أصبح : -

 .......................................... التلميذ :  -

 ....... ...................................يفهم :  -

 )ب( كانت المسرحية فصولها ثالثة.   )ج( بات الطائر فوق الشجرة.    

 مدرس في المدرسة ( ظل الهةة)د( أمسى العامالن في المصنع.  )

 

 ( أمسى التلميذ يذاكر ) ب أعرب ما يأتي : )أ( بات القمر مضيئا .  -8س

 )ج( صار الجو أمطاره غزيرة.  

 ..........................................صار :  -  

 .......................................... الجو :  -

 ..........................................أمطاره :  -

 .......................................... غزيرة :  -

 -راب : استخرج اسم ) كان أو أحدي أخواتها ( وخبرها من الجمل اآلتية وبين عالمة اإلع -

 0ظل الصديقان حريصين علي عدم اإلسراف في تناول الطعام   -1

 0ليست الشوارع خالية من الناس   -2

 0تعبة من العمل أمست العاملة م  -3

 0كان الفالح مهتما بزراعة القطن   -4
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 0أصبحت المدينة مملوءة بالحركة  -5

 0صار البلح تمرا   -6

 -دي أخواتها ، واضبط االسم والخبر فيها : أدخل علي الجمل اآلتية ) كان ( أو أح -2

                                                   0الجو معتدل   -1

 0شديد الحرارة  الجو  -2

 0الكتاب جديد  -3

 0القطاران مسرعان   -4

 0المهندسون ماهرون  -5

 عد الحذف : احذف ) كان ( أو أحدي أخواتها فيما يأتي ، ثم اضبط المبتدأ والخبر ب -3

 0أمسي المطر نازال   -1

 0صارت المواصالت صعبة    -2

 0ليست خيرات البالد قليلة  -3

 0الجميع  ظل المصريون محبوبين من   -4

 0أصبح عما ل مصر محبوبين  -5

 -أعرب ما تحته خط : -4

    0خضراء   جنةأصبحت الصحراء  -1

   0ليال  الجوبارداليس  -2

 0  المرضي  علي رعايةساهراكان الطبيب  -3

 0 المصريونمخلصين ما زال  -4

 0  الزهرتانمتفتحتين كانت  -5
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 إن وأخواتها  

 عملها :  

ع الخبر ويسمى خبرها وترف –تدخل على الجملة اإلسمية فتنصب المبتدأ ويصبح اسمها   
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ى  ( ) التمنــ  

يكون للشئ الذى يصعب حدوثه .كما  

 يتمنى الرجل المسن أن يعود إلى الشباب 

 كما فى المثال : 

 ليت الشباَب يعــود يوما.

 ) الترجي ( 

 يكون لألمر المتوقـع حدوثه   فنقول : 

ة(   لعل هللاَ يبسط الرزق)   

( .  لعــل الدواَء مفيـد  )   

 أ ( الخبر الجملة االسمية :   

 إن المدرسةَ فصـولُها واسعـة.  

 ة إن : حرف ناسخ.  

وعالمة نصبه الفتحة.  ة المدرسة : اسم إن منصوب   

مرفوع وعالمه رفعه الضمة   ة فصةةةةول : مبتدأ  

 ة ) الهةاء (  ضمير متصل مبنى فى محل جر مضاف إليه. 

عه الضمة ة واسعة : خبر المبتدأ ) فصول ( مرفوع وعالمة رف  

 36 والجملة االسمية ) فصولها واسعة ( فى محل رفـع خــبر ) إن (.    
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الجمـلة ( : ( الخــبر ) شبه 3  

ومجرور وظرف*وينقسم إلى نوعين : ) جار   

 والظرف إما ) مكــان  ـ زمــان (

-أمثلـــة :   

 ــ  علمت أن المتعة فى السفـــر. 

 ) خبر شبه جملة جار ومجرور (.

عل الطائــرة فوق السحـــاب.ــ  ل  

 ) خبر شبه جملة ظرف مكـان  (.

على إن وأخواتها، فنقول قد يتقدم الخبر شبه الجملة-الحـظ أن :   

ا" ز  "إن للمتقين مفا   

اءلموباـــي الكــل ف ــلع -  .. 

بالفتحة منصوب وإن اسم لعل ومفازا: اءـــالم  

 

 ب ( الخبر الجملة الفع لية :    

 ليت العاصفة تهــدأ .  

: حرف ناسح  ليةةةت    

 العاصفة  :  اسم ليت منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.  

هى(.  تهةةةةةةةةدأ :  فعل مضارع ، والفاعل ضمير مستتر  تقديره)  

والجملة الفعلية ) تـــهـــدأ (  فى محل رفع خــبر ) ليت (.            

 

 

37 
تجمیع وتنسیق واعداد المعلم / بیومي سمیر



 

 اتصال الضميةةر بة  )  إن وأخواتها ( 

 ضمير يتصل بة ) إن وأخواتها ( يكةةون اسمهةةا ، ويعرب كما يلةى :  أي

 اسم الحرف الناسخ (.  )ويكتب.............  ةة ضمير متصل مبنى فى محل نصب اسم 

 مثال :  إنةةه رجةةل عةةادل. 

 :  ضمةير متصل مبنى  فى محل نصب اسم إن.  فالضمير فى )إنةةه (هةو  ) الهاء ( : ويعةةرب 

 مثال :  قدمت لك يد العون ، لكنك مقصةر  

 ن (.فالكاف فى ) لكنك ( أيضا  : ضمير متصل مبنى فى محل نصب اسم ) لك

 دخةةول ) مةةا ( على   )  إن وأخواتها (

ال تنصب المبتدأ وال ترفع  قد تدخل ) ما ( على إن وأخواتها ، وحينئذ تكفها عن العمل ، أى تبطل عملها ف

 الخبر ، ويأتى  ما بعدهةا ) مبتدأ وخبر ( ةة إذا دخلت على جملة اسمية. 

 مثال :إنةمةا المؤمنون إخةةوة

 والة ) مةا ( كافةة                                               إن : حرف ناسخ     -

 مع مذكر سالم. ةة المؤمنون : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه ج 

 ةة إخةةةةةةةوة :  خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة. 

 لكَن (   – ليتَ  –لعَل   –كأنَّ   –أنَّ  –:    ) إنَّ   الحروف  التي تنسخ المبتدأ والخبر ؟ 

( يفيدان التوكيد لمضمون الجملة،)ك َ )إِنَّ وأَنَّ ( تفيد االستدراكوالتوكي أ ((تفيد التشبيه والتوكيد،)ولكنَّ د،)ليت(  نَّ

 .   الترجي و  )لعل( تفيد التوقع، تفيد التمني 

 س :  ما عمل هذه الحروف ؟  

 ويسمى خبرها وترفع الخبر  ويسمى أسمهابتدأ  ج   :  تدخل على الجملة االسمية فتنسخ المبتدأ والخبر وتنصب الم

ويسمى اسمها ) اسم إنَّ ( وترفع الخبر  تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ   مبنية على الفتح حروف ناسخة  :  لخالصةا

 . ويسمى خبرها ) خبر إنَّ (

( عليها:تنبيه مهم ً  { للمتقين   }إن والسيما إذاكان )شبه جملة( مثال:كقوله تعالى:  ،يتقدم خبر )إنَّ  مفازا 
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 ملحوظة           

 

 : فتنصب المبتدأ ويسمي اسمها ، ألنه تدخل علي الجملة االسمية فتنسخ حكمها   -) إنَّ وأخواتها ( حروفا ناسخة ،

 0وترفع الخبر ويسمي خبره  

 0ك ) إنَّ وأنَّ ( للتوكيد ، كأنَّ للتشبيه ، ليتَّ للتمني ، لعلَّ للترجي ، لكنَّ لالستدرا 

 عليها ) ً  { للمتقين  والسيما إذاكان )شبه جملة( مثال:كقوله تعالى: }إن  ،يتقدم خبر )إنَّ  مفازا 

   مثل :  يراضماسم إن يمكن أن يكون 

 امرأةُ مؤدبةُ.   هاةةةةةةةةةةةةةةمصنُع كبيُر.          ** إن هةةةةةةةةةةةة** إن

 إن: حرف ناسخ.  ❖

 والهاء ضمير في محل نصب اسم إن .  ❖

 : خبر إن مرفوع وعالمة رفعه الضمة. مصنعُ  ❖

                                     كبيُر: نعت مرفوع وعالمة رفعه الضمة.                                                 ❖

 نود                                                            ةةةةةةةةةةةنا جةةةةةةةةةةة**إن 

 ن : ضمير في محل نصب اسم إنوهكذا في )إني إنسان ، إنك إنسان ( نا الفاعلي

 

 عمل { ****يبطل عمل إن وأخواتها  إذا اتصل بها }ما الكافة عن ال 

 أي إذا دخلت ) ما ( على إن فإنها تلغي عملها من نصب للمبتدأ ورفع للخبر.  ❖

  . مثال:إن المؤمنين أخوة 

  . إنما المؤمنون أخوة 

 0رفوعا ، أما الخبر الجملة وشبه الجملة ، فيكون في محل رفع  الخبر المفرد يكون م 
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 إن السماَء  ممطرةٌ 

 ةة إن : حرف ناسخ.

 مةاء : اسم ) إن ( منصوب وعالمة نصبه الفتحة.ةة الس

 ةة ممطرة : خبر إن مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

 كأن الجنديين أسةةدان  

 ة كأن : حرف ناسخ.

 كأن منصوب بالياء ألنه مثنى.  ة الجنديين  : اسم

 .  ة أسةةةةةةدان  : خبر كأن مرفوع باأللف ألنه مثنى

 ليت المسلمين متحدون

 ناسخ.ليت : حرف   -

 ة المسلمين: اسم ليت منصوب بالياء ألنه جمع مذكر سالم. 

 ة متحةةدون : خبر ليت مرفوع بالواو ألنه جمع مذكر سالم. 

 لعل المذنبات نادمات 

 ةةةل : حرف ناسخ.ة لعةةةةة

 ة المذنبات :اسم لعل منصوب بالكسرة ألنه جمع مؤن  سالم. 

 ه جمع مؤن  سالم. ة نادمةةات  : خبر لعل مرفةةوع بالضمة ألن 

 -أعرب ما تحته خط :. 

 0  العلم منافعه كثيرة إن  -2                                                     0 العلم نافع  إن -1

 0 البركة في اإلخالص  إن  -4                                                0  لعاصفة تهدأا ليت  -3

 

 
 نماذج لإلعراب 
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 اإلعراب 

 اإلعراب  الكلمة

 إن  

 العلم

 نافع 

 0حرف ناسخ  -

 0اسم إن منصوب ، وعالمة نصبه الفتحة  -

 0خبر إن مرفوع ، وعالمة رفعه الضمة   -

 إن  

 العلم

 منافعه 

 كثيرة 

 0حرف ناسخ  -

 0إن منصوب ، وعالمة نصبه الفتحة  اسم  -

 0منافع مبتدأ ثان ، والهاء ضمير في محل جر مضاف إليه  -

 0وع بالضمة خبر المبتدأ الثاني مرف -

 0) والجملة االسمية ( في محل رفع خبر إن 

 ليت 

 العاصفة 

 تهدأ

 0حرف ناسخ  -

 0اسم إن منصوب ، وعالمة نصبه الفتحة  -

 والفاعل ضمير مستتر تقديره هي   تهدأ فعل مضارع مرفوع ، -

 0) والجملة الفعلية ( في محل رفع خبر إن 

 إن

 البركة

 في اإلخالص 

 0حرف ناسخ  -

 0إن منصوب ، وعالمة نصبه الفتحة  اسم  -

) في ( حرف جر ، و) اإلخالص ( اسم مجرور بة ) في ( ، وعالمة جره الكسرة ،  -

 0إن   والجار والمجرور شبه جملة في محل رفع خبر
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 الجمل المجردة واالفعال الناسخة والحروف الناسخة   :  بين جدول يوضح الفرق )*( 

 مجلة امسية جمردة من 
 النواسخ 

 احلـروف النـاسخة  األفعــال النـاسخة 

 كريمٌ خالدا  إّن  توكيد  إن   كريما  خالدٌ كان   كان كريٌ خالٌد  

ن التاجران أصبح   أصبح ثرّي 

 ثريين التاجران
 ثريان التاجرين كأّن  تشبيه  أن  ك

 أضحى  نتصروناجملاهدومن
أضحى  

منت المجاهدون

 صرين 

 منتصرون المجاهدينليت  تمن    ليت 

  ذاأبوكصار  صار  مال  ذوأبوك

 مال
ٍ   لعل    مال  ذو أباكلعّل  ترجًّ

في  محمدٌ ظّل  ظل   يف املصنعحممد 

 المصنع 
 استدراك لكن 

ظل محمٌد في المصنع  

 نائمٌ ه ولكن

  أبيه عندَ علي  ليس   ليس بيهأ عند  علي  
  َ أن 

  َ 
 علمت أن اليوم جميل  توكيد 

 مازال  أخوه مهاجر سعيدٌ 
مازال  

أخوه  سعيدٌ 

 مهاجرٌ 

 أن سعيداً أخوه مهاجر  وكيد  ت إن   

 مادام  سينجحبكرٌ 
بكر سينجح  

  ( هومادام ) 

 مجتهدا  
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 : ( ادخل)إّن(أو إحدى أخواتها على الجمل التالية وغير مايلزم  1

 الهواء منعٌش.  ........... ..............     -2. البرد شديٌد.  ......................................       1

 . البيُت جديٌد.   ..............   -  4العصير لذيٌذ.   ........................                 -   3 

 . الباب  مفتوٌح...................   -  6             السيارةُ مسرعةٌ.  .....................        -5 

 .المحل مزدحٌم....................    - 8     السمك طازٌج.  ..........................              - 7 

 . . البنُت لطيفةٌ.  .......................... 10الرجل قوٌي.   ............................             - 9 

 .النحلة نشيطة ٌ. ...................... 12.العصفور جميٌل. ........................               - 11

 . الولد مطيٌع.  .................................. 14الحافلة قريبة ٌ. .........................         -  13 

 التلميذ يفهم  لعل أعرب ما يأتي)أ(  -2س

 الطائر فوق الشجرة.     إن المسرحية فصولها ثالثة.   )ج(    ليت )ب( 

 أب للتالميذ   المدرسة  المدرس في  كأن  (هةةالعامالن في المصنع. )  علمت أن )د(

 ( احذف احلرف الناسخ أو الفعل الناسخ واكتب اجلملة صحيحة 3

  أن الالعبات محترمات -ليس العفو ضعفا  .  -  صار المهندسون متطورين .  -

 أصبح التالميذ ناجحين .  - ليت الداعين منتشرون   -لعل الجو بارد .  -

   كان الالعبون ماهرين .    -خلصين .بات الشرطيان م  -ليس العمال متطورون  .   -

 اآلتية :  ةأ ( أعرب الجمل

 . نةةورٌ  إن العلةمَ 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

 

 تدريبات
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 ب ( أدخل على الجمل اآلتية ) إن ( أو إحدى أخواتها .

 ..........................................................ة  السيارتان جديدتان 1

 ............................................................حون طيبون  ة الفال 2 

 .  ...........................................................ة التالميذ مجتهدون   3

 ج (  احذف  ) إن ( أو إحدى أخواتها من الجمل اآلتية واكتب  الجملة صحيحة . 

 ..........................................................ة  إن الفتاتين ملتزمتان   1

 ..........................................................ة  لعل الكتابين جديدان   2

 .........................................................ة ليت العاملين متقنون . 3

 ة :  أ (  أكمل ما يأتى بخبر جملة اسمي 

  ةة  لعل الطفةةل  .................... 

  ةة  إن الفجةةر ...................

 .....ةة ليت الشمةس ...............

 ب (  حةةول الخةبر المفرد إلى خبر جملةة فعليةةة . 

 .................................................... ةة  إن اقتصادنا المصرى متوازن

 ...........................................................أن الحق منتصر .ةة عرفت 

 . .................................................................ةة ليت العاصفة هادئة

 ج ( حول الخبر فى الجمل اآلتية إلى خبر  ) مفةةرد ( .  

 ............................................. ............... ةة إن المسلم يعمل بإخالص

  .......................................................ةة ليت الصحف يزداد نشرهةةا . 

 .................................................................ةة كأن السماء تمطةةر. 
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 د(أعرب الجمل التالية: 

 رمز العدالة إن الميزان -1

 ............................................................................................ 

.. .......................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

 ليت للمذنبين قوال صادقا   -2

........................................................................................... 

........................................................................................... 

........................................................................................... 

 ........................................................................................... 

........................................................................................... 

 ل كل جملة بما هو مطلوب : أكم  -

 .                ) خبر جملة اسمية ( ............................* لعل الشارع ..............

 ) خبر مفرد  (              .............................* إن الرياضة   ...............

 ...               ) خبر شبه جملة ( ..................................* ليت األشجار   ....

 ....   ) خبر جملة فعلية  .............................* علمت أن الكمبيوتر  ............
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 ع(مثنى والجمال ر) المبتدأ والخب

 تذكر أن :   

يرفع المبتدأ والخبر بالضمة إذا كان كل منهما مفرد ا أو جمع مؤن  سالم أو جمع   -

 . تكسير

 يرفع المبتدأ والخبر باأللف إذا كان كل منهما مثنى   -

ا.  -  يرفع المبتدأ والخبر بالواو إذا كان كل منهما جمع مذكر سالم 

 

 أنواع الخبر 

   -تدأ ثالثة أنواع : خبر المب:  تذكر أن

 وهو ما ليس جملة وال شبه جملة. :الخبر المفرد -1

 ية أو جملة فعلية.هو الذى يكون جملة اسم : الخبر الجملة  -2

 هو الظرف )ظرف الزمان أو المكان ( والجار والمجرور  : الخبر شبه الجملة  -4

 

 

 

 

 

 تذكر أن 
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 كان وأخواتها 

 تذكر أن :   

الجملة األسمية ، فترفع المبتدأ ويسمى ) اسم   تدخل )كان( أو إحدى أخواتها على -

 كان ( وتنصب الخبر ويسمى ) خبر كان ( 

 ليس(  -صار  -بات   -أمسى  -ظل  -ى أضح  -من أخوات كان )أصبح  -

 األفعال الناسخة( ) كان وأخواتها : أفعال ماضية وتسمى -

 

 أنواع خبر كان وأخواتها 
 

ا( وجملة : )اسمية أو فعلية( وشبه جملة ) ظرفا أو تى خبر كان وأخواتها )مفردأيتذكر أن :  

ا(   ا ومجرور   جار 

 المثنى والجمع -المبتدأ والخبر  
 

 برا  في المكان الخالي واذكر عالمة إعرابه :ضع خ  -1س 

 ....  ..... .  )ب( الصادقون ............)أ( الطفالن ....... 

   )د( المهندسون   .....      )ج( التلميذات ........ 

 ...      .)و( المجتهدون ........    ......     )هة( القطاران ........ 

 عالمة إعرابه: ضع مبتدأ في المكان الخالي، واذكر -2س

 ج( ........ رحيمات.)    )أ( ........ ناجحان.  .)ب( ........ نشيطون. 

 )د( ........ عائدون.)هة( ........ فاهمات.  )و( ........ محلقتان.

 اجعل المبتدأ والخبر في الجمل اآلتية مثنى وبين عالمة إعرابهما: -3س 
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 )أ( الجبل كبير.   )ب( الخرطوم طويل.   

 ج( الزهرة ناضرة.)د( الحاكم عادل.    )

 اجعل المبتدأ والخبر فيما يأتي جمع مذكر سالما واذكر عالمة إعرابهما : -4س

 )أ( السائح مسرور )ب( العالم زاهد 

 هد فائز.     )د( المؤدب محبوب.   )ج( المجت

 اجعل المبتدأ والخبر فيما يأتي جمع مؤن  سالما  واذكر عالمة إعرابهما: -5س

 أ( العاملة نشيطة.   )ب( األم رحيمة.    )

 )ج( المؤدبة محبوبة )د( المعلمة مخلصة.   

 المجتهدون فائقون. أعرب الجملة السابقة.     -6س

 لمة مما بين القوسين : أكمل الجمل اآلتية بك -7س

 فائزات(.   -فائزون  -)أ( المجتهدون ........ )فائزان 

 مسرورتان(.  -مسرورون  -)ب( السائحتان ........ )مسرورات 

 متفتحتان(.   -متفتحات  -ج( الزهرات ........ )متفتحون )

ا الكلمات اآلتية ثم أخبر عنها بعد التثنية وال -8س   جمع : ثّنِ واجمع جمع ا سالم 

 الثمرة(. -الفالح  -الممرضة  -)المهندس 
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 أنواع الخبر 

 بين نوع الخبر فيما يأتي :  -1س

 د.  )ب( القراءة مفتاح العلم. )أ( الكتاب جدي

 )ج( الحديقة أزهارها ناضرة. .)د( الحر يشتد صيفا .

 )هة( العصفور في العش.)و( الحارس أمام المصنع.. 

 ية، واذكر عالمة إعرابه:عين الخبر في الجمل اآلت -2س 

 )أ( الشجرة الكبيرة كثيرة الثمر.)ب( التالميذ فاهمون للدروس. 

 ن.)د( المجتهدات ناجحات. ج( التلميذان مجتهدا ) 

 ضع خبرا  ظرفا في المكان الخالي: -3" س 

 . ... )ج( المدرس ....... ..    ..)ب( الفاكهة ........ ...... )أ( الكتاب ...... 

 را  ومجرورا في المكان الخالي. ضع خبرا  جا -4س

 )أ( التالميذ ........  .)ب( الفالح ........)ج( الثياب ........ 

 ا  جملة اسمية لكل مبتدأ هات خبر -5س

 ....... )أ( الرياضة .....)ب( األسرة السعيدة ......)ج( الشمس ........ 

 هات خبرا  جملة فعلية لكل مبتدأ :  -6س 

 ..... .......  . )ب( األزهار ........)ج( الطائرة ...)أ( الهرم األكبر .... 
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 : (نه ) مجاب ع عين المبتدأ والخبر ونوعه فيما يأتي  -7س

 )أ( العرب أمة واحدة.      

 

 )ب( الصديقان المخلصان ال يفترقان.    

 

 )ج( الجنود الشجعان ينتصرون.     

 

 )د( الفالحون في الحقول.     

 

 .   )هة( القمر ينير ليال  

 

 )و( النظافة من اإليمان.      
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 )ز( الحق فوق القوة.    

 

 

 متنافسان.  .)ب( المربيات مثقفات  أعرب ما يأتي : )أ( الالعبان -8س

 الالعبان : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه: األلف، ألنه مثنى. 

 متنافسان : خبر مرفوع وعالمة رفعه: األلف، ألنه مثنى. 

 لصحيحة لما بين قوسين في الجمل اآلتية: اختر اإلجابة ا -10س

 لة اسمية(. جم -شبه جملة  -)أ( الحجرة )أثاثها مرتب(.خبر المبتدأ : )مفرد 

 جملة فعلية(. -جملة اسمية  -)ب( الكتب )في الحقيبة(.خبر المبتدأ : )شبه جملة 

 جملة فعلية(.  -مفرد  -)ج( التلميذ )يكتب الدرس(.خبر المبتدأ : )جملة اسمية 

 (.جملة    -مثنى  -: )مفرد  خبر       .( شجعان))د( الجنودالمصريون 

 شبه جملة(.  -مفرد  -لمبتدأ : )جملة فعلية )هة( المدرس )أمام( التالميذ.خبر ا

 هات المبتدأ المناسب لكل خبر فيما يلي: -11س

 )أ( ........ فوق الشجرة )ب( ........ حول المدرسة..  

 د.  . )د( ........ في الكوب. )ج( ........ خلف القائ

 أعرب الجمل اآلتية :   -12س

 الغصن.     )أ( السماء نجومها متأللئة.   )ب( الطائر فوق

 د( الماء في الكوب.    )                     )ج( القمر ينير ليال .   
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ل الخبر الجملة إلى مفرد  -13س  مجاب عنه (  (والخبر المفرد إلى جملة -َحّوِ

 ينفع صاحبه.   العلم نافٌِع لصاحبه. )ب( الحر شديد في الصيف. الحر يشتد في الصيف.    أ( العلم)

 األم ترحم صغارها. )د( القمر يظهر ليال . القمر ظاِهٌر في الليل.   )ج( األم رحيمة. 

 

 كان وأخواتها
 

 أكمل الجمل اآلتية بوضع الخبر المناسب لكان أو إحدى أخواتها مع الضبط بالشكل: -1س

 )أ( صار الكتاب ........)ب( كان البحر ........)ج( أصبح العالَم ........ 

 بات الحارس ........ )و( ظل التلميذ ........ )د( ليس الجو ........)هة( 

 أدخل كان أو إحدى أخواتها على الجمل اآلتية واضبط االسم والخبر بالشكل :  -2س

 القراءة مفيدة.  )ج( ........ العلم نافع.      )أ( ........ المصانع كثيرة.  )ب( ........

 )و( ........ الجو بارد    )د( ........ الجهل ضار.  )هة( ........ الماء ثلج.   

 امأل الفراغ باسم كان أو إحدى أخواتها :  -3س

ا.   )د( بات ...  ا.   )ج( ظل ........ ساهر  .....  )أ( كان ........ جميال . )ب( صار ........ كبير 

 نائما .   )هة( أمسى ........ كثيف ا.   )و( ليس ........ كاذبا. 

 : صار الطفل رجال كبيرا .     ) مجاب عنه(أعرب ما يأتي -4س

 صار : فعل ماٍض من أخوات كان.الطفل: اسم صار مرفوع بالضمة. 

 رجال  : خبر صار منصوب بالفتحة.كبيرا  : نعت منصوب بالفتحة.    

 ملة اآلتية : كان المسافرون متجهين إلى المدينة.   أعرب الج  -5س

 بالشكل بعد الحذف:  احذف كان وأخواتها من الجمل اآلتية ثم اضبطها  -6س

ا.    ا.  .)ج( أمسى الطفُل نائم  ا.  )ب( صار الماء ثلج   )أ( أصبح الورد متفتح 
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 وقونفائزين. . )د( ظلت الحرارةُ مرتفعة . )هة( أضحى القطاران مسرعين.)و( كان المتف

 أعرب ما بين القوسين.   -7س

 )أ( أصبح )الجيش( منتصرا  )ب( أضحى الزهر )رائع( الجمال.    

 ()ج( ليس المهمل )محبوبا(.      )د( أحب الصديق )مخلصا  

 )هة( كان محمد رجال )عظيما(.     )و( أكرمت الضيف )إكراما(.    

 ( ن( )مسرورين)ز( ادعُ هللا )طلبا( للعفو )ح( صار )السائحو

 أنواع خبر كان وأخواتها

 بين نوع خبر كان وأخواتها في الجمل اآلتية :   -1س 

 اد أديبا .   )ب( ظلت القطة فوق السطح.    أ( كان العق)

 )ج( بات القمر نوره منتشر.   )د( أمسى الكون يسبح هللا.    

 عين خبر كان وأخواتها فيما يأتي وبين نوعه:   -2س

 واعيا .    )ب( أصبحت الشمس ضوؤها ساطع.  )أ( كان الشعب 

 )ج( بات الكروان يغرد.   )د( أمسى المؤمنون في أمان وسالم  

 ) مجاب عنه (     اجعل ُكالًّ مما يأتي خبرا  لكان أو إحدى أخواتها: -3س 

 شاعرا (. -وجهه مشرق  -يقول الحق  -)في المدرسة 

 ب( َظلَّ العاِلُم يقول الحق. )                           )أ( بات الحارس في المدرسة. 

 )ج( أصبح الفارس وجهه مشرق. )د( صار الطفل شاعرا . 

 ضع في المكان الخالي خبرا  مناسبا  لكان وأخواتها مع التنويع :   -4س

..)ج( ليس الغشاش ........   )د( أمسى ..... )أ( صار الماء ........   )ب( بات العامل ......

 هة( كانت الرحمة ........ القلوب.    ) ....... الغصن.  العصفور .
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 امأل الفراغ بخبر مناسب من بين القوسين:  -5س

 شرحه واضح(. -ممتعة  -ينظم المرور  -في الحديقة )

 )ب( أصبحت الرحلة ........    ......)أ( كانت الفاكهة ........

 .......)ج( أمسى الشرطي ........      .    )د( أضحى المدرس 

 أكمل بالمطلوب بين القوسين:   -6س

 ..... )خبر مفرد(.)أ( بات الحارس ........ )خبر جملة فعلية(.)ب( أصبح الجو ... 

 )ج( ظل الجندي ........)خبر جملة اسمية(. )د( أمسى القطار ..... )خبر شبه جملة(. 

 أعرب ما يأتي:  )أ( أصبح التلميذ يفهم.     -7س

 ناسخ يرفع المبتدأ وينصب الخبر.  أصبح : فعل ماٍض   -

 التلميذ : اسم أصبح مرفوع بالضمة.   -

 ير مستتر تقديره )هو( والجملة من الفعل والفاعل خبر أصبح.   يفهم : فعل مضارع والفاعل ضم -

 )ب( كانت المسرحية فصولها ثالثة.   )ج( بات الطائر فوق الشجرة.    

 ظل المدرس في المدرسة ( هةة)د( أمسى العامالن في المصنع.  )

 

 ( أمسى التلميذ يذاكر ) ب أعرب ما يأتي : )أ( بات القمر مضيئا .  -8س

 الجو أمطاره غزيرة.  )ج( صار 

 صار : فعل ماٍض ناسخ يرفع المبتدأ وينصب الخبر.   -  

 الجو : اسم صار مرفوع بالضمة.   -

 أمطاره : مبتدأ مرفوع بالضمة والهاء مضاف إليه.  -

 .  صارخبر : خبر للمبتدأ )أمطاره( والجملة االسمية )أمطاره غزيرة( غزيرة -
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 إن واخواتها .  

 

 لكَن (   –ليَت  –لعَل   –كأنَّ   –أنَّ  –:    ) إنَّ   خ المبتدأ والخبر ؟ الحروف  التي تنس

( يفيدان التوكيد لمضمون الجملة،)ك َ )إِنَّ وأَنَّ ( تفأ ((تفيد التشبيه والتوكيد،)ولكنَّ يد االستدراكوالتوكيد،)ليت(  نَّ

 .   الترجي و  )لعل( تفيد التوقع، تفيد التمني 

 س :  ما عمل هذه الحروف ؟  

 ويسمى خبرها وترفع الخبر  ويسمى أسمهاج   :  تدخل على الجملة االسمية فتنسخ المبتدأ والخبر وتنصب المبتدأ  

لخبر فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها ) اسم إنَّ ( وترفع الخبر  تدخل على المبتدأ وا  مبنية على الفتح حروف ناسخة  :  لخالصةا

 . ويسمى خبرها ) خبر إنَّ (

( عليهايتقدم  :تنبيه مهم ً  { للمتقين   والسيما إذاكان )شبه جملة( مثال:كقوله تعالى: }إن  ،خبر )إنَّ  مفازا 

 

 تـــــــــدريب 
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متاحة ا فى مصر لكل أبنائها ؛ ألن التعليم ضرورى لكل إنسان ، فهو يفتح له أبواب    التعليم )) أصبح -1

 ((  الحياةوالرزق والثقافة ،وهذا يؤدى إلى رفعة الوطن وتقدمه فى كل مجاالت  العمل

 لعبارة السابقة . أعرب ما تحته خط فى ا –أ 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

 رة السابقة :استخرج من العبا –ب 

 مضافا إليه ( –ثم بين نوعه  –) خبرا لفعل ناسخ 

................................................................................................................ 

 أكمل كل جملة مما يأتى , بما هو مطلوب أمامها :  –ج 

 .........     ) خبر جملة فعلية ( الصدق ......................... -1

 الكتاب ..................................      ) خبر جملة اسمية (  -2

 ر (   (  صار الجو ...................فى الشتاء    ) خبر لة ) صا -3

 " القمر مضىء " أدخل على الجملة السابقة ) كان ( , وغير ما يلزم  –د 

................................................................................................................ 

 السابقة  ليت السالم محقق فى منطقتنا . عين اسم ) ليت ( وخبرها فى الجملة  -هةة

.............................................................................................................. 

 

 

 
 ع حنوية شاملة  قط   
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ة وسيلة مهمة من وسائل تحقيق الثقافة والتقدم الحضارى , وعن طريق القراءة تتكون  القراء)) أصبحت  -2

  –يا بنى  –ته , وتكون مكانته فى مجتمعه بمقدار ثقافته . فحافظ مفاهيم اإلنسان ,وينمو عقله وتتشكل سلوكيا 

 الكثيرة ((  المستمرة لتنعم بفوائدها القراءة على

 أعرب ما تحته خط فى العبارة السابقة   -أ

................................................................................................................ 

............................................................................................................... 

  -استخرج من العبارة السابقة : -ب

 فعل أمر (  –مضافا إليه   –) خبرا لفعل ناسخ , ثم بين نوع هذا الخبر 

............................................................................................................... 

   -فى كل جملة ممايأتى , ثم اذكر نوعه :عين خبر الفعل الناسخ  -جة 

 بات العصفور فوق الشجرة . .............................................................  -1

 ............................................................ أصبح السفر مريحا           .. -2

 ....................................................... صار األوالد يلعبون فىالنوادى ... -3

 " صار األوالد يلعبون فىالنوادى "  –د 

 احذف الفعل ) صار( , واكتب الجملة صحيحة , مع الضبط بالشكل  

......... ............................................................................................ 

 " المصرى محب لوطنه "  -هة 

 اجعل الجملة السابقة للمثنى المذكر مرة , ولجمع المذكر مرة أخرى , وغير ما يلزم .  -

........................................................ ................................................... 

............................................................................................................. 
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  رالبح عصب الحياة , يحتاج إليه اإلنسان والحيوان والنبات والطيور , وكل كائن حى ّ , فمن   الماء ) -3

  نحصل على السمك بأنواعه , وعلى وجه المياه فى المحيطات والبحر تسير السفن حاملة الناس والبضائع .

 فسبحان هللا الذى خلق لنا كل شىء لمنفعتنا ( 

 أعرب ما تحته خط فى العبارة السابقة  -أ

............................................................................... ........................... 

...................................................................  ....................................... 

 استخرج من العبارة السابقة :  -ب

 مضافا إليه ( –) خبرا لمبتدأ , وبين نوعه 

................................................ ......................................................... 

 من الجمل اآلتية :  عين الخبر وبين نوعه , فى كل جملة -جة 

 القمر يضىء الدنيا ليال  ………………………………  -1

 الكتب فوق المكتب …………………………………..  -2

 صارت السماء صافية ……………………………….  -3

 ………… أصبح الشجر ثمره ناضج ………………… -4

 )) الشجر مورق ((   -د

 أدخل على الجملة السابقة الفعل ) صار ( , وغير ما يلزم 

................  ....................................................................................... 

 )) الفالح النشيط إنتاجه كثير ((  -هة 

 الجمله صحيحة فى كل حاله ثن , واجمع كلمة ) الفالح ( , واكتب 

...................................................................... .................................. 

 ........................................................................................................ 
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ثة تهتم بأبنائها , تعودهم العمل المتقن وتشجعهم على االبتكار حتى ال يضيع أمل  الحدي المدرسة) إن  -4

 فى بناء مستقبل أفضل ( أماللقد أصبح تالميذنا هم الغرس الذى نغرسه كل يوم لينمو  األمة فى أبنائها  

 أعرب ما تحته خط فى القطعة السابقة  –أ 

.............................................. ........................................................ 

..................................... ................................................................ 

 استخرج من القطعة السابقة ما يأتى :  -ب

 .................................. خبرا لناسخ وبين نوعه  .................................. -1

 ............................ فعال ناسخا وبين اسمه وعالمة إعرابه ..................... -2

 فعال مضارعا منصوبا .......................................................................  -3

 )) أبناء مصر متفوقون ((  -جة 

 بر المفرد جملة وغير ما يلزم  اجعل الخ  -

................................................................. ...................................... 

ومقابلة زمالئهم، دخل   المدرسةا بذهابهم إلى شديد   اة  التالميذفرحالدراسى  الجديد وفرح العام) بدأ  -5

بنظام التالميذ ونشاطهم وقال لهم: اجتهدوا فالعلم أساس التقدم وليس   مسروراالمدرس الفصل مبتسما وكان 

 المجتهدين، والمجد دائما يحافظ على وقته.(  رينالمثاب التفوق يصعب على 

 أعرب ما تحته خط  -أ

 ............................................................................................... 

.. ............................................................................................. 

 ............................................................................................... 

.................................................................. ............................ 

................................................................. ............................. 

 ............................................................................................... 
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 استخرج من القطعة : -ب

 .......................................................  لمبتدأ واذكر نوعه ا جملةخبر   -1 

 ....................................................................  سخا مفردا لناخبر   -2

 .....................................................  ا جملة لناسخ واذكر نوعهاخبر   -3 

 ...............................................................................  اعال أمر  ف -4

 احذف الناسخ واكتب الجملة مضبوطة:  -جة    

 ............................................................. صار التالميذ مسرورين  -1

 ............................................. .............ظل الفلسطينيون مكافحين. -2

 -يه :اجعل الجملة التالية للمثنى المذكر والجمع بنوع -د

 أصبح العامل نشيطا.       

........................................................................................... 

 فيما يأتى:  تخير اإلجابة الصحيحة من بين القوسين  -1

 مضاف إليه( –خبر  -)مبتدأ  "     كلمة معلمون " مخلصون   معلمونفي مدرسة التقوي  -ا

 جملة فعلية(   -جملة اسمية –ت العلماء ساهرين خبر الفعل الناسخ ) مفرد با -ب

 صارت فلسطين المجاهدة تحتاج إلى تعاون وإخالص من العرب  -ج

 مفرد(  –شبة جملة  –يه جملة فعل –خبر الفعل الناسخ ) جملة اسمية 

 أكمل بحسب ما هو موجود بين القوسين :::  -2

 ع لل ) ما نوع الخبر فى كل جملة؟( المؤمن خاش -المؤمن يخشع لل  -أ

 األغنياء كالفقراء )ادخل الناسخ المناسب مع الضبط(  -ب

 التالميذ متفوقون ) اكتب الجملة مضبوطة بعد إدخال أصبح(  -جة

 اومين االحتالل )احذف الناسخ واكتب الجملة مضبوطة( ظل العراقيون مق -د 
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  األبحا وليست    قدرهاتتمسك بها حتى يرتفع  األمم،وجميع  الحياةمن ضروريات  المعرفةأصبحت )) -6

 الناس(  لكلالعلمية مفيدة لمن يقوم بها فقط بل صارت فوائدها عامة 

 استخرج من القطعة:   -أ

 ......................................................... ........خبرا شبه جملة لناسخ   -1

 ..................................................... ... خبرا جملة لناسخ واذكر نوعها -2 

 ................................................................. خبرا لمبتدأ واذكر نوعه -3

 ........................................................................  خخبرا مفردا لناس -4

 ............................................................................ .... مضافا إليه -5

 أعرب ما تحته خط  -ب

................................................................... ............................ 

................................................................ ............................... 

 ............................................................................................... 

................................... ........................................................... 

................................. ............................................................. 

 ............................................................................................... 

 ختر اإلجابة الصحيحة من بين القوسين  ا -جة

 شبه جملة(  -جملة –كان في الفصل تلميذ. نوع الخبر)مفرد  -1

 شبه جملة (  –جملة فعلية    –خبر المبتدأ ) جملة اسمية  أفضالها كثيرةالمدرسة  -2

  العمال المخلصون محبوبون أدخل على الجملة السابقة )ظل( مرة و)إن(مرة أخرى ثم اكتب الجملة -د

 مضبوطة. 

.................................................................................... ................. 

 ...................................................................................................... 
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الهامدة إلى  األرضفراء جنات خضراء وتحولت )ازدهرت النهضة الزراعية فصارت األرض الص -7

 والثمار( الزروع تدب فيها الحياة لتخرج لنا  أرض

 خرج من العبارة السابقة ما يأتى: است  -أ

 .......................................................................... مفعوال به  -1 

 ....................................... فعال من أخوات كان واذكر اسمه وخبره -2

 أعرب ما تحته خط  فى العبارة السابقة  -ب

.................. ............................................................................. 

..................................................................................... .......... 

.................................................................................. ............. 

 أكمل بالمطلوب بين القوسين فيما يلى:   -جة 

 ....)خبر جملة فعلية( .......................القراءة... -1

 ....) خبر مفرد( .............أمسى الحارسان..... -2

 .......) مفعول مطلق مؤكد لفعله( ...............اجتهد العمال... -3

 ......لل ) مفعول ألجله( ............يصلى المسلمون....-4

الحق كسوال   المصرىبالدهم فليس   مستقبلرخيص وغال من أجل  كل)أبناء مصر المخلصون يقدمون   -8

 ( الزمنذلك على مر  يخالتار ومقدام ، وقد أكد  جرئأو جبانا، ألنه بطبعه  

 أعرب ما تحته خط -أ

 ...................................................... ......................................... 

 ............................................................................................... 

......................... ...................................................................... 

...................... ........................................................................ 

.......................................................................................... .... 
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 استخرج من العبارة السابقة:  -ب

 .............................. .......................................خبر لفعل ناسخ    -1

 .......................................................... مبتدأ واذكر عالمة إعرابه  -2

 ......................................... ................... خبرا لمبتدأ وبين نوعه. -3

 ...................................................... خبرا لحرف ناسخ وبين نوعه -4

 أجب بالمطلوب فيما يأتى: -جة 

 اجعل المبتدأ فى هذه الجملة للمثنى المؤن   -1 

 )المصرىاألصلى مخلص(

.......................................................................................... 

 م اكتبها صحيحة  أدخل )أصبح( ثم)إن( على الجملة اآلتية ث -2

 ) المخلصون لبالدهم مضحون من أجلها( 

 ............................................................................................ 

........................................................................................... 

 

 يأتى جملة ثم اكتبها صحيحة: اجعل الخبر فيما   -3

 ) التلميذ الذكى مجتهد دائما( 

........................................................................................... 

 تية بخبر مفرد : المصريون............أكمل الجملة اآل -5
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 ( يقدرهمالوطنوقراءة الكتب القيمة ، ولذلك   باتالمكت ، ويحرصون على زيارة يهتمالمثقفونبالقراءة)    -9

 أ( أعرب ما تحته خط فى العبارة السابقة 

 ................................................................................. .............. 

............................................................................. .................. 

 ............................................................................................... 

................................................. ............................................. 

.............................................. ................................................ 

 ب(استخرج من العبارة السابقة 

 ...............................................  جمع مذكر سالم  

 ........................................ ........ جمع مؤن  سالم 

 ........ ......................... فعال ناسخا واذكر نوع خبره

 

 جة( قرأ التلميذ كتابا جديدا

 ثن الجملة السابقة وغير ما يلزم.  

.......................................................................................... 

.. ........................................................................................... 

 د(أعد كتابة الجمل اآلتية مع تصويب الخطأ إن وجد : 

 .............................................................. ما الذى رسم الصورة؟   -1

 ....................................................... ....... غرس الرجل شجرتان. -2

 ..............................................................إن التلميذان نشيطان    -3

 ..............................................................  تكرم المدرسة الفائزان -4
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  السفرفي تطور سريع وقد تعددت هذه الوسائل في عصرنا الحدي  ,وقد صار  المواصالتإن وسائل )) -10

على المواصلة محافظا . فيا بني : كن   اإلنسانعلى راحة  حرصاوير هذه الوسائل  بتط العلماءسهال وقد اهتم 

 . ((التي تركبها

 : استخرج من القطعة   -

ا لحرف ناسخ ....................... وبين نوعه : .  ................خبر 

ا لفعل ناسخ: ........................................ وبين نوعه: .... -  ................................  خبر 

 

 أمأل الفراغ بما هو مطلوب بين القوسين :  -3

 إن .................. متعاونان                       ) اسم إن (  -

 ......................            ) خبر جملة اسمية ( أمسي العاملون .... -

 أعرب ما فوق الخط  -4

.................. ............................................................................. 

...................................................................................... ......... 

.................................................................................. ............. 

 .............................................................................................. 

....................................................... ....................................... 

.................................................... ........................................... 

 البحر مرتفع األمواج 

 حول الخبر المفرد إلي جملة وغير ما يلزم    

......................................................... ........................................ 
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 اكتبها صحيحة: أدخل كان مرة وإن مرة أخرى علي الجملة التالية و  -5

 خالد مشارك في مشروع التشجير 

 ................................................................................................ 

......................... ........................................................................ 

 ميلةبلدي بيئة نقية ج -6

 حول الخبر المفرد إلي خبر جملة مرة وشبه جملة مرة أخرى      

..................................................................................................... .. 

......................................................................................... ............... 

 مفعوال مطلقا في جملة ومفعوال ألجله في جملة أخرى  ((  إجالال)) اجعل كلمة -7

........................................................................... ............................. 

.............................................................. ......................................... 

 اجعل الخبر في الجملة التالية جملة مرة وشبه جملة مرة أخرى:  -8

 أعالم مصر مرفرفة في كل مكان 

................................. ................................................................. 

.......................... ........................................................................ 

 ضع كلمة مواطنة في ثال  جمل بحي  تكون مرفوعة مرة ومنصوبة مرة ومجرورة مرة. -9

............... ......................................................................................... 

.. ...................................................................................................... 

............................................................. ........................................... 
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منه في    رغبةص( هذا الطريق توضيحاً مبيناً ,  طريقها واضح , وقد وضح لنا الرسول ) الجنة )) -11

ملحة   ضرورةحصولنا علي أعلي الدرجات , فيا مسلمون أطيعوا هللا ورسوله , فقد أصبح الرجوع إلى هللا 

 ((   في زمن ملئ بالشهوات والذنوب

 أ ( أعرب ما فوق  الخط في العبارة السابقة  .  

........................................ ....................................................... 

 ............................................................................................... 

............. .................................................................................. 

ج من العبارة السابقة: "خبرا  لمبتدأ وبين نوعه  ةة اسما  لناسخ  ةة مفعوال  ألجله  ةة مفعوال  مطلقا  ب( استخر

 "   -ليه إوبين نوعه , مضافا  

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

 ن في أقوالهم . ون متحدي المسلم إنجة ( 

 يحة  .  الناسخ واكتب الجملة صح الحرف  احذف

............................................................................................................. 

 د ( هات المطلوب مما بين القوسين:  

 المسلمون  ……….. ) خبر جملة فعلية (        ةة إن الطائر ……….. )خبر شبة جملة(    -

 ر مفرد (            ــ  الفستان ………… )خبر جملة اسمية( صار الالعبون  ……… ) خب  -
 

 في خلق جيل يساير   رغبة ، المتعلمينلمسئولون على رعاية عظيمة ؛ لذلك يحرص ا أثارهالعلم ))-12

 (( الحياة العصرية مسايرة صحيحة 

 أعرب ما تحته خط .   -1
............................................................. .................................. 

........................................................ ....................................... 

 استخرج من القطعة ما يلى : -2
 .........................................................مفعوال مطلق ا ، و بين نوعه -أ
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ا ،   -ب   ................................................................  و بين نوعه .خبر 

 ........................................................................ .عربه وأ فاعال   -جة

 أكمل كما هو مطلوب بين القوسين :   -3
 فعلية (( أ. األمطار  ................             )) خبر جملة 

 ب. الكوب .................             )) خبر شبه جملة (( 

 ي زيادة المعرفة .   )) مفعوال  ألجله (( جة. نقرأ الكتب ....... ف

إلي وسائل اتصال إال في حدود المستطاع ، ولكن   حاجةبسيطة ولم تكن البشرية في   الحياةكانت ))  -13

وصار الناس منشغلين بما يفعلون ...  هكذا أصبح كل منا يحتاج    ةمعقدمع تطور الحياة أصبحت األمور 

 (( ل االتصال المعاصرةأن يتعلم كيفية التعامل مع وسائ 

 أ ( أعرب ما تحته خط  

 ............................................................................................... 

.......................... ..................................................................... 

..................... .......................................................................... 

 ب ( استخرج من القطعة السابقة ما يلي 

 لناسخ وبين نوعه (   اإليه ، خبر امضاف ) 

........................................................................................................ .... 

 ع المهندس المصري بار ليت ج( 

 اجعل العبارة للمثني المذكر وغير ما يلزم  

........................................................................................... ............... 

 

 د( ضع مكان النقط ما هو مطلوب أمامه   

 الطالب ..........   )خبر جملة فعلية (   -2ة (           الشجرة .........   ) خبر جملة اسمي  -1
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 والمعرفة "  القراءةإليها  حبا في  التالميذ مكان هادئ جميل،يذهب المكتبة  " -14

 )أ( أعرب ما تحته خط  

............ ................................................................................... 

...... ......................................................................................... 

............................................................................ ................... 

 )ب( استخرج من العبارة السابقة

 الما قمرية (  –شمسية الما  –مفعوال ألجله   -) خبرا وبين نوعه. 

 ............................................................................................................ 

.................................... ........................................................................ 

 -بما هو مطلوب بين القوسين :)ج( أكمل كل جملة  

 الشمس....................................................                        ) خبر جملة اسمية (  – 1 

 ...................................                      ) خبر جملة فعلية ( المعلم ...................... -2 

 ..................................................                         ) خبر شبه جملة (الكتب ... – 3 

على صحتكم ؛   –النيلناء يا أب  –الحياة ؛ ألنها تعين اإلنسان على العمل , فحافظوا  عنوان)) الصحة  -15

 األمم , فما أجمل المحافظة على الصحة ! ((  مقدمةحتى تكونوا فى 

 خرج من العبارة السابقة : أ / است 

 أسلوب تعجب واضبطه بالشكل (  –خبرا لحرف ناسخ وبين نوعه    –) خبرا لفعل ناسخ , ثم بين نوعه 

..................................................................................................................... 

 ة السابقة  رباالع فيب/ أعرب ما تحته خط  

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 
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 ج/ أكمل كل جملة مما يأتى بالمطلوب أمامها : 

 ......................................      ) خبر جملة اسمية (المؤمن .. -1

 ........................      ) خبر مفرد   ( األمهات ............... -2

 إن الالعب ...................................       ) خبر ) إن ( شبه جملة (  -3

 جملة صحيحة  د/)) إنكم ناجحون (( :احذف الناسخ , واكتب ال

..................................................................................................................... 

 هة/ )) المؤمنون المخلصون محبوبون من هللا والناس (( : 

 لزم  أدخل على الجملة السابقة فعال ناسخا مرة , وحرفا ناسخا مرة أخرى , وغير ما ي 

..................................................................................................................... 

 السؤال الثانى

 أجب بالمطلوب فيما يأتى : 

 )) لعل مشجعى كرة القدم ملتزمون (( : احذف ) لعل ( , ثم اكتب الجملة صحيحة   -1

  ............................................................................................................ ......... 

 )) إن المعلم مهتم بعمله ((  -2

 اجعل اسم )إن ( فى الجملة السابقة لجمع المذكر السالم , وغير ما يلزم تغييره                   

................................................................................................................. 

 .........................   ) أكمل بمفعول به ( كتب التلميذ  -3

 

 وضح نوع خبر الفعل الناسخ فى جملة مما يأتى :  -4

 ......................................ظل البستانى يعن بالحديقة ............................................... -

 .............................................................صار البستانى معتنيا بالحديقة ................... -

 أمسى البستانى بين أزهار الحديقة ............................................... -
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لغيرهم , ومسيرة العلم أجزاؤها  موصولة ومستمرة , وال   لطريقرجال مهدوا ا السابقون العلماء )) -16

,وأصبح العلماء المعاصرون يقرون ذلك . فيا طالب العلم عليكم أن تحبوا العلم  قديم من  جديد إال وله بداية

 مثلهم ,إن التشبه بالرجال فالح(( 

 أعرب ما تحته خط فى القطعة السابقة  -أ

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 خرج منها ما يأتى : است  -ب

 خبرا لفعل ناسخ , وبين نوعه(   –) خبرا لمبتدأ , وبين نوع الخبر 

..................................................................................................................... 

 ا ,واكتب الجملة صحيحة  )) الفالحون صابرون (( أدخل على الجملة السابقة فعال ناسخ  -ج

..................................................................................................................... 

أن يفهم قول محدثه.فما أعظم االختراعات  األصمفصار المكفوف قارئة ا ,واستطاع تقدم كثيرا , العلم ))  -17

 بناء الوطن :إن العالم اليوم متجه إلى العلم ؛ لتحقيق الخير , والتقدم (( الحديثة ! ويا أ

 أعرب ما تحته خط فى الفقرة السابقة  -أ

..................................................................................................................... 

 استخرج منها ما يأتى :  -ب

 ( خبرا لفعل ناسخ , وبين نوعه   –را جملة ,وبين نوعها ) خب 

..................................................................................................................... 

 )) صار المكفوف قارئا (( احذف الفعل الناسخ )صار (, واكتب الجملة صحيحة .  -ج

..................................................................................................................... 

 )) المهندس المصرى بارع (( اجعل الجملة للمثنى المذكر , وجمعه , وغير ما يلزم .  -د

..................................................................................................................... 

72 
تجمیع وتنسیق واعداد المعلم / بیومي سمیر



 

النيل إلى   مياهووصلت حقيقة   يبشر بالخير والرخاء , وقد أصبح الحلم  لمستقبل)) يا شباب  مصر : إن ا -18

 سيناء . فما أسعد الجيل القادم !((

 أعرب ما تحته خط فى العبارة السابقة   -أ

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 استخرج من العبارة السابقة :  -ب

 خبرا لةة } إن { , ثم اكتب الجملة صحيحة .  –) اسما لة} أصبح { 

.................................................................................................................... 

من رموز حياتنا ؛  رمزا , وقد أصبح الخير  التكافلالبشرية  إلى  طريق الخير)) يا فاعل الخير : إن  -19

 حتى يعيش المواطنون سعداء . وما أجمل التراحم بين الناس سعيا لحياة أفضل ! (( 

 أعرب ما تحته خط فى العبارة السابقة   -أ

................................ ..................................................................................... 

..................................................................................................................... 

 

 استخرج من العبارة ما يأتى :  -ب

 جمع مذكر سالم , وأعربه (  –جارا ومجرورا   –اضبطه ) اسما لفعل ناسخ , و 

..................................................................................................................... 

)) أضحى الخير طريق البشرية إلى التكافل (( :ضع ) إن ( بدال من ) أضحى ( , واضبط اسم )إن(   -ج

 وخبرها  

..................................................................................................................... 
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)) يا أبناء مصر : إن العلم سالح قوى , ال نستطيع قهره فى معركة التقدم والرخاء , والدول المتقدمة   -20

 . فما أعظم العلم الذى يحقق الرخاء ((  جاالتلم بالعلوم فى شتى امهتمة  أصبحت 

 ما تحته خط فى الفقرة السابقة أعرب -أ

 ..................................................................................................................... 

 استخرج من الفقرة السابقة ما يلى -ب

 ن نوعه ( ) خبرا لحرف ناسخ , وبي 

..................................................................................................................... 

 أكمل مكان النقط بما هو مطلوب بين القوسين : -ج

 إن الكتاب ...............................    خبر شبه جملة  -

 .................    خبر جملة فعلية  ليت االبن .............. -

لكم   التاريخهللا فى أرضه , يشهد  جنة اء الوطن : ما أجمل بالدكم ! وما أعظم تاريخكم ! بلدكم)) يا أبن  -21

 والتفوق ((  لسبقبا

 اضبط الكلمات التى تحتها خط , وبين سبب الضبط .  -أ

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 ن العبارة : ) أسلوب تعجب ( استخرج م -ب

................................................................................................................ 

 ضع المطلوب مكان النقط : -ج

 ية ( لكم بالسبق              )خبرا لةةة ) إن ( جملة فعلإن التاريخ ...........................  -

 إن الجنة ............................. أقدام  األمهات           ) خبرا لةةة ) إن ( شبه جملة (   -

 )) المصريون مخلصون (( أدخل على هذه الجملة ) إن ( مرة و ) كان ( مرة أخرى , وغير ما يلزم   -د

.................................................................................................................. 

................................................................................................................. 
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ن الشعب والحكومة , ولو حد  هذا لصارت مصر من أقوى الدائم بي لتعاون )) ما أشد حاجتنا إلى ا -22

 يأمرنا بالتعاون ,فاحرصوا عليه يا أبناء وطنى األوفياء(( هللا  ألمم . إن ا

 أعرب ما تحته خط فى العبارة السابقة . -أ

.................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 استخرج من العبارة السابقة ما يلى : -ب

 بر ( خبرا لحرف ناسخ , وبين نوع هذا الخ –فعال من أخوات ) كان ( , واذكر اسمه  –) مضافا إليه 

.................................................................................................................. 

 )) صارت مصر من أقوى األمم (( اجعل خبر ) صار ( خبرا مفردا , وغير ما يلزم   -ج

................................................................................................................... 

 )) كأن الصديقين أخوان شقيقان (( احذف ) كأن ( , ثم اكتب الجملة صحيحة بعد الحذف   -د

.................................................................................................................. 

 أكمل بما هو مطلوب أمام العبارة  -هة 

 .........متعاونان         ) اسم ) إن ((  إن ........... -

 أمسى  الالعبون ..............         ) خبر جملة اسمية (  -

 )) المعلمان المخلصان محبوبان (( : أدخل على الجملة السابقة حرفا ناسخا , وغير ما يلزم   -و 

.................................................................................................................... 

  اللغة)) عاش ) عباس العقاد ( محبا للعلم والعلماء والكتاب , ثم رحل عنا بعد أن دافع بقلمه وفكره عن  -23

يعرفون فضله . فيا طالب العلم ابذل   الناسعظيما , حبا لها , حتى صار مشهورا . وليت  دفاعاالعربية 

 يصا على أن تكون مثله . فما أعظم ) العقاد ( !فهو رمز التفوق (( الجهد , وكن حر

 تخير افجابة الصحيحة لما يأتى مما بين القوسين : -أ

 مفعول به (   –مجرور بحرف جر  –) اللغة ( : مجرورة ؛ ألنها :    ) مضاف إليه  -

 مفعول مطلق (  –مفعول ألجله  –نها :   ) مفعول به ) دفاعا ( : منصوبة ؛ أل  -

 مفعول ألجله  (   –اسم ) ليت (  –) الناس ( : منصوبة ؛ ألنها :  ) مفعول به  -
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 استخرج من القطعة  السابقة  ما يأتى :  -ب

 مفعوال ألجله (   –فعل أمر  –) خبرا لفعل ناسخ 

................................................................................................................ 

 )) الطالبان نشيطان (( : أدخل على الجملة السابقة ) صار ( , وغير ما يلزم   -ج

..................................................................................................................... 

ا بين  تصال)) أصبح اال -24 المواصالت الحديثة , عبر األقمار   وسائل  أن تقدمت العالم , بعد أرجاء ميسور 

 الصناعية التى تجوب    الفضاء . فما أعظم العلم ! يا جيل الحاضر والمستقبل (( 

 أعرب ما تحته خط فى العبارة السابقة . -أ

.............................................................................................................. 

 استخرج منها ما يأتى :  -ب

 مضافا إليه ( –) خبرا لفعل ناسخ , وبين نوعه 

 )) العالم مقدر من الدولة (( أدخل على الجملة السابقة فعال ناسخا , وغير ما يلزم   -ج

..................................................................................................................... 

الشرطة يحرسون   رجالوالنظام فى الوطن , وإن   األمن)) ما أعظم رجال الشرطة ! فهم يحفظون  -25

,فيا  , وهم يوفرون األمن للناس متحملين كل الصعاب تحمال كبيرا الدولةالمتاجر والمنازل ,وكل مرافق 

 (( أبناء الوطن , ساعدوا رجال الشرطة فى عملهم  

 أعرب الكلمات التى تحتها خط فى العبارة السابقة  -أ

.................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 استخرج من العبارة السابقة :  -ب

 تعجب ( أسلوب  –) خبرا لحرف ناسخ , وبين نوعه 

.................................................................................................................. 
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 )) صار المصريون متقدمين فى الصناعة ((  -ج

 ضع حرفا ناسخا بدال من ) صار( , واكتب الجملة صحيحة   -

................................................................................................................. 

جميل ؛ ألنها تكسب المكان بهجة , وتجعل الفرد يقبل على العمل فى جد ونشاط , فيا  شىء)) النظافة -26

 كل مصرى , تمسك بها , فما أجمل النظافة مظهرا !(( 

 أعرب ما تحته خط فى العبارة السابقة   -أ

................................................................................................................. 

 استخرج من العبارة السابقة ما يلى : -ب

 خبرا لحرف ناسخ , واذكر نوعه (   –) أسلوب تعجب 

................................................................................................................... 

 )) المصريون محبون وطنهم ((  -ج

 أدخل على هذه الجملة ) إن ( مرة , و ) ظل ( مرة أخرى , وغير ما يلزم  -

................................................................................................................. 

 قوسين فيما يأتى : أكمل الفراغ بما هو مطلوب مما بين ال -د

 يزرع ......................... األرض        ) فاعل (  -

 ....................فائزان بالجائزة           ) مثنى مناسب (  -

 قرأ فيه درس (( ,فأ موجودافيما تحته خط فى التعبير اآلتى خطأ نحوى , صوبه :)) ليت الكتاب  -هة 
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اسم

  

  
 

 

    
 الكلمة

                         
                                  فعل                         حرف

 
 

 اسم معرب                         اسم مبنى               
               

 

 مرفوع                        منصوب                       جمرور  
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 َمَتى َيُكوُن االْسُم َمْرُفوًعا ـــ َأْو َمْنُصوًبا ـــ َأْو َمْجُروًرا ؟
 ًبا ــ َأْو َمْجُروًرا ؟َأْو َما السََّبُب الَِّذى َيْجَعُل االْسَم َمْرُفوًعا ــ َأْو َمْنُصو

 اجلَوَابُ

 

 

 

 َمْرُفوًعا َيُكوُن االْسُم

 ِإَذا َكاَن:
 

 َمْنُصوًبا َيُكوُن االْسُم

 ِإَذا َكاَن:
 

 َمْجُروًرا االْسُمَيُكوُن 

 ِإَذا َكاَن:

 ( فًََاِعاًل1)

 ( ُمْبَتَدًأ2)

 ( َخَبرًَا3)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( اْسمًَا ِلـ)َكاَن( َوَأَخَواِتَها4)

 ( َخَبرًَا ِلـ )ِإنَّ( َوَأَخَواِتَها5)

 .ِبِه ( َمْفُعواًل1) 

 ( ظرف زمان أو مكان2)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( َمْفُعواًل ُمْطَلًقا.3)

 ( َمْفُعواًل ِلَأْجِلِه4)

 ( َحااًل5)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 َكاَن( َوَأَخَواِتَها)ـ( َخَبرًَا ِل6)

 )ِإنَّ( َوَأَخَواِتَها ـ( اْسمًَا ِل7)

 ِبَحْرِف َجرٍّ( َمْجُرورًَا 1) 

 ( ُمضاًفا ِإَلْيِه2)

 

 :مَلْحُوظٌَة  

 َظْرُف الزََّماِن َواْلَمَكاِن ُيَسمَّى )َمْفُعواًل ِفيِه( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعراب اسم اإلشارة
 هؤالء( :  -هذه  –إعراب)هذا 

  (فاعلأو  مبتدأفى حمل رفع ) –اسم إشارة مبنى 

  (به مفعولل  نصب )فى حم –اسم إشارة مبنى 

  ( جمرور اسمفى حمل جر )  –اسم إشارة مبنى 

 . فيعربان إعراب املثنىهاتان( :  -أما )هذان 
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 الالتى( -الذين  –التى  –إعراب )الذى  إعراب االسم املوصول

  فاعلأو  مبتدأفى حمل رفع  –اسم موصول مبنى. 

  به مفعولفى حمل  نصب  –اسم موصول مبنى. 

 جمرور اسمفى حمل جر  – اسم موصول مبنى . 

 .فيعربان إعراب املثنىاللتان( :  -أما )اللذان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعراب الضمائر املنفصلة
  حنن ( –متكلم )أنا 

  أننت(  –أنتم  –أنتما  –أنِت  –خماطب ) أنَت 

  هن( –هم  –هما  –هى  –غائب) هو 

 ( مبتدأ فى حمل رفع ) -اإلعراب : ضمري مبنى  

 إعراب ضمائر الرفع املتصلة بالفعل باملاضى أو املضارع
  ِت   )تاء الفاعل(  ُت ، َت ، 

  نون النسوة (  –) نا 

  ياء املخاطبة (       –واو اجلماعة  –)ألف اإلثنني 

 (أو إحدى أخواتهااسم كان أو ) (فاعل)فى حمل رفع  –اإلعراب : ضمري مبنى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعراب ضمري الرفع املسترت ) ليس له صورة ظاهرة فى الكالم (

 (هى -هو  –أنَت  –حنن  –أنا الضمري املسترت قد يكون )

 (فاعل)اإلعراب: ضمري مسترت تقديره) أنا أو حنن أو...... ( فى حمل رفع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعراب ضمائر النصب واجلر املتصل 
 نا (   -متكلم )ى   

 كن(  -كم  –كما  –ِك  -خماطب )َك 

  هن( -هم  –هما  –ها  –غائب )ه 
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 اإلعراب:

  (به مفعولحمل نصب ) فى –: ضمري مبنى بفعلإذا اتصلت 

 (وأخواتها : ضمري مبنى ِإنَّإذا اتصل بـ )– ( اسم إنَّفى حمل نصب) 

  (إليه مضاففى حمل جر ) –: ضمري مبنى باسمإذا اتصلت 

  ( جمرور اسمفى حمل جر ) –مبنى  –: ضمري حبرف جرإذا اتصلت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إعرابه املبنىاالسم 
 املنفصل ضمري الرفع

 نحن( -)أنا 

 أنتن( -أنتم  -أنتما –أنِت  -)أنَت 

 )هن( –هم  –هما  –ى ه -)هو 

 مبتدأ

 ضمريالرفع املتصل بالفعل
  ِت –َت  –تاء الفاعل  ُت 

  نون النسوة –نا 

 ياء المخاطبة -واوالجماعة -ألف االثنين 

 فاعل 

  اسم )كان( اتصل بـ )كان( أو إحدى أخواتها:إذا
 مرفوع

 ضمري النصب واجلر املتصل
 نا( -)ى 
 كن( -كم  –كما  –ِك  -)َك 

 هن( -هم  –هما  -ها -)ه 
 

  :مفعول بهإذا اتصل بفعل 
 اسم )إنَّ( منصوب: إذا اتصل بـ)إنَّ( أو إحدى أخواتها 
  :مجرور مضاف إليهإذا اتصل باسم 

 اسم جمرور: جر إذا اتصل بحرف 

 ضمري مسترت

 فاعل  هى( -هو  –أنَت  –نحن  –تقديره )أنا 

 اسم اإلشارة
  هؤالء –هذه  –هذا 

  هاتان )معربان( –هذان 

 مفعول به -  فاعل  -  مبتدأ 
 اسم جمرور -  مضاف إليه جمرور 

 االسم املوصول
  الالتى. –الذين  –التى  –الذى 
  اللتان )معربان(  –اللذان 

  مفعول به -  فاعل  - مبتدأ 
   اسم جمرور - مضاف إليه جمرور 

. 
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 لُ(قَوَاعِدُ النَّحْوِ   )الفَصْلُ الدِّرَاسِىُّ األَوَّ
 الْمَوْضُوعَاتُ 

1 

2 

3 

4 

5 

 َأوَّاًل: َمْرُفوَعاُت اأَلْسَماِء

.....................................................................................تذكر دائًما
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7

 

 أنوع الخبر( 4)
 

 

 

 

 

.................................................................................................. 

 الخبر المفرد دائًما مرفوع وعالمة رفعه
  جمع مؤنث سالًما( –جمع تكسير  –إذا كان )مفرًدا 
  )إذا كان )مثنى 

   من األسماء الخمسة( –إذا كان )جمع مذكر سالًما 
.................................................................................................. 

   نقول :

 :  نقول     

.................................................................................................. 

 نقول :   

.................................................................................................. 

 نوع الخبر : مفرد
 إعرابها الكلمة

 . مرفوع وعالمة رفعه  

 .  مرفوع وعالمة رفعه   
 .................................................................................................. 

 نوع الخبر: مفرد
 إعرابها الكلمة

 . مرفوع وعالمة رفعه   
 . مرفوع وعالمة رفعه    
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 نوع الخبر: مفرد
 إعرابها الكلمة

 .   مرفوع وعالمة رفعه  

 .   المة رفعهمرفوع وع   
.................................................................................................. 

 نوع الخبر: جملة اسمية
 إعرابها الكلمة

 وعالمة رفعه  -مرفوع   

 رفعه وعالمة  –مرفوع   
 فى محل جر مضاف إليه -ضمير مبنى

 وعالمة رفعه  -مرفوع   
 فى محل رفع خبر المبتدأ  – (والجملة االسمية )

.................................................................................................. 

 نوع الخبر: جملة فعلية

 إعرابها الكلمة
 وعالمة رفعه  -مرفوع   

  وعالمة رفع  –مرفوع   
 (ضمير مستتر تقديره )

 وعالمة نصبه  –منصوب    
 محل رفع خبر المبتدأفى  – والجملة الفعلية )يشرح الدرس( 

.................................................................................................. 

 نوع الخبر : شبه جملة
 إعرابها الكلمة

 وعالمة رفعه الضمة -مبتدأ مرفوع
 حرف جر

 ةوعالمة جره الكسراسم مجرور 

 )فى القفص( فى محل رفع خبر المبتدأة وشبه الجمل 
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 نوع الخبر : شبه جملة
 إعرابها الكلمة

 وعالمة رفعه الضمة -مبتدأ مرفوع

 وعالمة نصبه الفتحة -ظرف مكان منصوب
 وعالمة جره الكسرة -مضاف إليه مجرور

  ( فى محل رفع خبر المبتدألأمام الفص)ة وشبه الجمل 

 نوع الخبر : شبه جملة

 إعرابها الكلمة

 وعالمة رفعه الضمة -مبتدأ مرفوع

 تحةوعالمة نصبه الف -منصوب زمانظرف 

 وعالمة جره الكسرة -مضاف إليه مجرور

 ( فى محل رفع خبر المبتدأيوم السبت) ةوشبه الجمل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( اسْمُ )كَانَ( وَأَخَوَاتِهَا5)

 

 

 

 

 

 مِنْهَا: –ثَالَثَةَ عَشَرَ فِعْاًل  –كَانَ وَأَخَوَاتُهَا 

 

 

 

 َظلَّ ............. َأْمَسى         ........ َكاَن           

 َلْيَس  َأْصَبَح  َباَت

   َأْضَحى  َصاَر
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تَدْرِيٌب
 

  الَجوُّ َجِميٌل. .1

  الِقَطاُر َسِريٌع .2

  َزْيٌد َقاِئٌم .3

  التِّْلِميَذاِن َناِجَحاِن .4

  َأُخوَك َقاِئٌم .5

  السِّْعُر َرِخيٌص.  .6

  الرَِّياُح َهاِدَئٌة .7

  الشَّْمُس ُمْشِرَقُة .8

  الطُّاَلُب َنِشيُطوَن. .9

  الَفَتَياُت ُمَؤدََّباٌت .11

  السَّيَّاَرُة َسِريَعٌة .11

 كان وأخواتها املاضى واملضارع واألمر

 اإلفادة األمر املضارع املاضى

 ستقبالاتصاف االسم بالخبر فى الزمن الماضى أو فى الحال أو اال ُكْن يكون

 إفادة حدوث الخبر وقت الليل ِبْت يبيت

 للتحويل ِصْر يِصير

 إفادة حدوث الخبر وقت المساء أمِس ُيمسى

 إفادة حدوث الخبر وقت الصباح أصبْح ُيصبح

 إفادة حدوث الخبر وقت الضحى َأْضِح ُيضحى

 إفادة حدوث الخبر وقت النهار َظْل يظُل

 للنفى ----- ----
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 أَنْوَاعُ اسْمِ )كَانَ( وَأَخَوَاتِهَا
 

َمْبِنىٌّاسم  ..... َمْعَرٌباسم     

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

.................................................................................................. 

 

 

 

 

.................................................................................................. 

. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 
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 نوع الخبر : مفرد
 بهاإعرا الكلمة

 فعل ماض ناسخ ناقص يرفع المبتدأ وينصب الخبر.

 مرفوع وعالمة رفعه الضمة. (كان)اسم 
  .الفتحة نصبهوعالمة  منصوب (كان)خبر 

 نوع الخبر : مفرد

 إعرابها الكلمة

 فعل ماض ناسخ ناقص يرفع المبتدأ وينصب الخبر.

 مرفوع وعالمة رفعه األلف. (أصبح)اسم 

 الياء. نصبهوعالمة  منصوب (أصبح)خبر 

.................................................................................................. 

 نوع الخبر : مفرد

 إعرابها الكلمة

 فعل ماض ناسخ ناقص يرفع المبتدأ وينصب الخبر.

 تاء التأنيث.  (التاء)و

 مرفوع وعالمة رفعه الضمة. (صار)اسم 

 .الكسرةمنصوب وعالمة نصبه  (صار)خبر 

.................................................................................................. 

 نوع الخبر : جملة اسمية

 إعرابها الكلمة

 فعل ماض ناسخ ناقص يرفع المبتدأ وينصب الخبر. 

 و)التاء(  تاء التأنيث.

 مة رفعه الضمة.مرفوع وعال (كان)اسم 

 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة

 ضمير مبنى فى محل جر مضاف إليه.

 خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

 والجملة االسمية )أزهارها متفتحة( فى محل نصب خبر )كان( 
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 نوع الخبر : جملة فعلية
 إعرابها الكلمة

 فعل ماض ناسخ ناقص يرفع المبتدأ وينصب الخبر.

 اسم )أمسى( مرفوع وعالمة رفعه الضمة.
 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة

 ر )هو(و)الفاعل( ضمير مستتر تقدي
 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة. 

  والجملة الفعلية )يقرأ القصص( فى محل نصب خبر )أمسى( 

 نوع الخبر : شبه جملة

 بهاإعرا الكلمة

 فعل ماض ناسخ ناقص يرفع المبتدأ وينصب الخبر.

 اسم )ظل( مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

 ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

 وعالمة جره الكسرة مضاف إليه مجرور

 وشبه الجملة )أمام الجند( فى محل نصب خبر )ظل( 

.................................................................................................. 

 نوع الخبر : شبه جملة

 إعرابها الكلمة
 و)التاء( تاء التأنيث فعل ماض ناسخ ناقص يرفع المبتدأ وينصب الخبر.

 اسم )كان( مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

 حرف جر

 م مجرور وعالمة جره الكسرةاس

 وشبه الجملة )على الرف( فى محل نصب خبر )كان( 

.................................................................................................. 

 نوع الخبر : مفرد                 كْن قوًيا.                               
 رابهاإع الكلمة

 ناسخ ناقص يرفع المبتدأ وينصب الخبر أمرفعل  

 ضمير مبنى فى محل رفع اسم  )كن( -اسم )كن( ضمير مستتر تقديره )أنت(  

 خبر )كن( منصوب وعالمة نصبه الفتحة. 
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 ( َخَبُر  )ِإنَّ( َوَأَخَواِتَها 6) 

 َلَعلَّ -َلْيَت -َلِكنَّ -نََّكَأ -َأنَّ -ِإنَّ

 ِإنَّ َوَأَخواُتَها َتْدُخُل َعَلى اجُلْمَلِة االْسِميَِّة )اْلُمْبَتَدِإ َواخَلَبِر(  

 َفَتْنِصُب )اْلُمْبَتَدَأ( َوُيَسمَّى )اْسَمَها( َوَتْرَفُع )اخَلَبَر( َوُيَسمَّى )َخَبَرَها(

 أو فى حمل نصٍب – ُصوٌبَداِئًما َمْن:  اسْمُ )إِنَّ( وَأَخَوَاتِهَا 

  : َأْو ِفى َمَحلِّ َرْفٍع -َمْرُفوٌع  َداِئًماخَبَرُ  )إِنَّ( وَأَخَوَاتِهَا 

 أَنْوَاعُ اسْمِ )إِنَّ( وَأَخَوَاتِهَا

 

 ىٌّمَبْنِ  .....  مَعْرٌَب

 :ُمْعَرٌب ِباحَلَرَكاِت] أ [ 

 ( االْسُم امُلْفَرُد.1)

 ( َجْمُع التَّْكِسرِي.2)

( َجْمُع اْلُمَؤنَِّث السَّاِلُم 3)

. 
 ُمْعَرٌب ِباحُلُروِف:]ب[ 

 ( اْلُمَثنَّى.1)

 ( َجْمُع اْلُمَذكَِّر السَّاِلُم.2)

 ( اأَلْسَماُء اخَلْمَسُة.3)

 ْلُمتَِّصَلُة( َضَماِئُر النَّْصِب ا1) 

 [  نا ى ، ] 

 [ ،ُهنَّ ،ُهْم ،ُهَما َها ُه، ] 

 ،ُكنَّ [ ،ُكْم ُكَما ِك، َك، ]

 ( َأْسَماُء االَشاَرِة2)

 (اأَلْسَماُء اْلَمْوُصوَلُة.          3)
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 َأْى كلمة واحدة وإن دلت على مثنى أو مجع(  ُهَو َماَلْيَس ُجْمَلًة َواَل ِشْبَه ُجْمَلٍة)ُمْفَرٌد  .1

 (+ خربهمتصل به ضمري عائد على اسم إنَّمبتدأ مكونة من ) ُجْمَلٌة اْسِميَُّة .2

 ( + ضمري مسترتعائد على اسم إنَّ فعل + فاعلمكونة من ) ُجْمَلٌة ِفْعِليٌَّة .3

 (َجارٌّ َوَمْجُروٌر أو-َظْرُف َزَماٍن َأْو َمَكاٍن. ) ِشْبُه ُجْمَلٍة: .4

   )إذا كان مفرًدا(  مرفوع  

 رفع )إذا كان جملة أو شبه جملة(َأْو ِفى َمَحلِّ  
   

 محلول َتْدِريب 

 ِإنَّ اْلمْنِزَل َنِظيٌف  اْلمْنِزُل َنِظيٌف 

 َوَجْدتُّ َأنَّ الَحِديَقَة ُمَنظََّمٌة  الَحِديَقُة ُمَنظََّمٌة
 َكَأنَّ ُمَحمًَّدا َأَسٌد  ُمَحمٌَّد َأَسٌد

 َجوَّ َباِرٌدالشَّْمُس ُمْشِرَقٌة َلِكنَّ ال  الَجوُّ َباِرٌد
 َلْيَت التِّْلِميَذ َفاِهٌم  التِّْلِميُذ َفاِهٌم.

 َلَعلَّ التِّْلِميَذ َناِجٌح  التِّْلِميُذ َناِجٌح
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 نوع الخبر : مفرد 
 إعرابها الكلمة

 مبتدأ ويرفع الخبر,حرف ناسخ ، ينصب ال

 اسم )إنَّ( منصوب وعالمة نصبه الفتحة.
 خبر )إنَّ( مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

.................................................................................................. 

 نوع الخبر : مفرد
 رابهاإع الكلمة

 حرف ناسخ ، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر,
 اسم )إنَّ( منصوب وعالمة نصبه الياء.
 خبر )إنَّ( مرفوع وعالمة رفعه األلف.

.................................................................................................. 

. 

 ( َأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل اللَِّه.2)           (ِإنَّ اللََّه َعِليٌم. 1)

 ( َلَعلَّ الَبِليَد َيْنَجُح4)           (َكَأنَّ امُلَعلَِّم َأٌب.3)

 

 ( ِإنَّ ُهَناَك َرُجاًل.2)          ِلصًّا. (  ِإنَّ ِفى الدَّار1)

 ( ِإنَّ ِلى َوَلَدْيِن4)      ( "ِإنَّ َمَع الُعْسِر ُيسًرا "3)
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 نوع الخبر : جملة فعلية

 إعرابها الكلمة 
 حرف ناسخ ، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر.

 اسم )لعل( منصوب وعالمة نصبه الفتحة.
 عه الضمةفعل مضارع مرفوع وعالمة رف

 و)الفاعل( ضمير مستتر تقدير )هو(

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة 

 والجملة الفعلية )ينير الطريق( فى محل رفع خبر )لعل( 
.................................................................................................. 

 
خبر : مفردنوع ال

 إعرابها الكلمة 

 حرف ناسخ ، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر.
 ضمير مبنى فى محل نصب اسم )إن(

 خبر )إن( مرفوع وعالمة رفعه الضمة

 نوع الخبر : مفرد
 إعرابها الكلمة

 حرف ناسخ ، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر,
 اسم )إنَّ( منصوب وعالمة نصبه الياء.

 خبر )إنَّ( مرفوع وعالمة رفعه الواو.
..................................................................................................

 

 نوع الخبر : جملة اسمية

 إعرابها الكلمة 
 حرف ناسخ ، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر.

 اسم )ليت( منصوب وعالمة نصبه الفتحة.
 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

 ضمير مبنى فى محل جر مضاف إليه.
 وع وعالمة رفعه الضمةخبر مرف

 والجملة االسمية )حرارتها منخفضة( فى محل رفع خبر )ليت( 
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 نوع الخبر : شبه جملة

 إعرابها الكلمة 
 حرف ناسخ ، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر.
 اسم )إن( منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

 ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة.
 مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة.

 ل رفع خبر )إن(وشبه الجملة )يوم الجمعة( فى مح 

 
..................................................................................................

 

 نوع الخبر : شبه جملة

 إعرابها الكلمة 
 حرف ناسخ ، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر.

 م )إن( منصوب وعالمة نصبه الفتحة.اس
 حرف جر

 اسم مجرور وعالمة جره الكسرة
 وشبه الجملة )فى الحديقة( فى محل رفع خبر )إن( 

..................................................................................................

 الخبر : شبه جملةنوع 
 إعرابها الكلمة 

 حرف ناسخ ، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر.
 اسم )إن( منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

 ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة.
 مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة.

 وشبه الجملة )أمام الفصل( فى محل رفع خبر )إن( 
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 الكلمة    
 

                           
اسم

                                    
فعل 

                         
حرف
 

 

مبنى                                               معرب                        
                  

 منصوب                                  جمرور      مرفوع                                     
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............................  ............................ 

............................  ............................ 

............................  ............................ 

............................ ............................ 

............................ ............................ 

............................ ............................ 

............................ ............................ 

............................ ............................ 

............................ ............................ 

............................ ............................ 

............................ ............................ 

............................ ............................ 

............................ ............................ 

............................ ............................ 

............................ ............................ 

............................ ............................ 

............................ ............................ 
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 نوع الخبر  الجملة  نوع الخبر  الجملة

.................  ................. 

.................  ................. 

.................  ................. 

.................  ................. 

.................  ................. 

.................  ................. 

.................  ................. 

.................  ................. 

.................  ................. 

.................  ................. 

.................  ................. 

.................  ................. 

.................  ................. 

.................  ................. 

.................  ................. 

.................  ................. 

.................  ................. 

.................  ................. 

.................  ................. 

.................  ................. 

.................  ................. 

.................  ................. 

.................  ................. 

.................  ................. 

.................  ................. 
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 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ..................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 
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 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 
 ................................................................................... 

 ................................................................................... 
 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ..................................................................................... 

 ................................................................................... 
 ................................................................................... 
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 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 
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 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 
 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 
 ................................................................................... 

 ................................................................................. 

.................................................................................. 

 ................................................................................. 
 ................................................................................... 

 ................................................................................... 
 ................................................................................... 

 ................................................................................... 
 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 
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 ................................................................................... 
 ..................................................................................... 

 ................................................................................. 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 
 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 
 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 .................................................................................. 
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 ................................................................................. 

 .................................................................................. 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

................................................................................... 
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 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ...................................................................................

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................
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 ................................................................................. 

 ................................................................................ 

 ................................................................................. 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 
 ................................................................................... 

................................................................................... )

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................. 

 ................................................................................... 
 .................................................................................... 
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................................................................................... 

 ................................................................................... 

................................................................................... 

 ................................................................................ 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

...................................................................................

...................................................................................

 .............................................................................. 

 .................................................................................. 

 ................................................................................... 

 ................................................................................. 

 .................................................................................. 
 ................................................................................... 
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 ................................................................................... 

 ................................................................................ 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

 ................................................................................... 

  ...................................................................................

...................................................................................

  ...................................................................................

...................................................................................

  ...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................
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–  
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–  

 / مفرد

 حدد خبر كان أو إحدى أخواتها وبين نوعه

.............. .............. ..................... .....................

.............. .............. ..................... .....................

.............. .............. ..................... .....................

.............. .............. ..................... .....................

.............. .............. ..................... .....................

.............. .............. ..................... .....................

.............. .............. ..................... .....................

.............. .............. ..................... .....................

.............. .............. ..................... .....................

.............. .............. ..................... .....................

.............. .............. ..................... .....................

.............. .............. ..................... .....................

.............. .............. ..................... .....................

.............. .............. ..................... .....................

.............. .............. ..................... .....................

.............. .............. ..................... .....................

.............. .............. ..................... .....................

.............. .............. ..................... .....................

.............. .............. ..................... .....................
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 / جملة اسمية 

 حدد خبر كان أو إحدى أخواتها وبين نوعه

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 
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 / جملة فعلية 

 حدد خبر كان أو إحدى أخواتها وبين نوعه

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 
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 (ظرف مكان –ظرف زمان  -/ شبه جملة )جار ومجرور 

 حدد خبر كان أو إحدى أخواتها وبين نوعه

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 

........... ............. .......................... .................... 
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أعرب الجمل التالية  

 ...............................................................كان ....

 ...............................................................الجو....

 ...............................................................بارًدا....

 ...............................................................بات....

 ...............................................................األمر....

 ...............................................................واضًحا....

 ...............................................................صار....

 ...............................................................الماء....

 ...............................................................ثلًجا....

 ...............................................................أصبح....

 ................................................................المهندسون...

 ...............................................................ماهرين....

 ...............................................................أمسى....

 ...............................................................الجو....

 ...............................................................معتدال....

 ...............................................................أضحى....

 ...............................................................العاملون....

 ...............................................................ماهرين....

 ...............................................................ظل....

 ...............................................................الناجحون....

 ...............................................................ماهرين....

 ...............................................................ليس....

 ...............................................................الشارع ....

 ...............................................................نظيًفا....

 ...............................................................ليس....

 ...............................................................الجو....

 ...............................................................حاًرا....

 ...............................................................كان....

 ...............................................................االمتحان....

 ...............................................................سهال....

 ...............................................................ليس....

 ...............................................................الكسول....

 ...............................................................محبوًبا....
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 خرب إن(  –اسم كان    –فاعل    –خرب    –)مبتدأ    جميلة  المكتبة 

  خرب إن(   –سم كان  ا  –فاعل    –خرب    –)مبتدأ    نشيطانالمعلمان

  خرب إن(   –اسم كان    –فاعل    –خرب    –)مبتدأ     المعلمحرض

  ا المعلمكان
ً
خرب إن(   –اسم كان    –فاعل    –خرب    –)مبتدأ    نشيط

  خرب إن(   –اسم كان    –فاعل    –خرب    –)مبتدأ    نشيطإن المعلم

 خرب إن(   –اسم كان    – فاعل   –خرب    –)مبتدأ    نشيطات المعلمات

  خرب إن(   –اسم كان    –فاعل    –خرب    –)مبتدأ    نشيطونالمعلمون

 خرب إن(   –اسم كان    –فاعل    –خرب    –)مبتدأ    نشيط أبوك

  خرب إن(   –اسم أصبح    –فاعل    –خرب    –)مبتدأ    طبيًبا أخوكأصبح

  خرب إن(   –اسم أصبح    –  فاعل  –خرب    –)مبتدأ    طبيبإن أخاك

 خرب إن(   –اسم أصبح    –فاعل    –خرب    –)مبتدأ    نشيطان التلميذان

  خرب إن(   –اسم كان    –فاعل    –خرب    –)مبتدأ    ساهرات الممرضاتكانت

  (إن خرب   –اسم كان    –فاعل    –خرب    –)مبتدأ    ساهراتإن الممرضات

  ا الفالحبات
ً
خرب بات(   –  اسم بات  –فاعل    –خرب    –تدأ  )مب  يقظ

  (خرب إن   –اسم كان    –فاعل    –خرب    –)مبتدأ    يقظإن الفالح

 خرب إن(  –اسم كان    –فاعل    –خرب    –)مبتدأ    نشيط الفالح

خرب إن(   –اسم كان    –فاعل    –خرب    –)مبتدأ     فالحأبوك 

خرب إن(   –اسم كان    –فاعل    –خرب    –)مبتدأ    إىل عمله مبكًرا الفالحيذهب 

ا الفالحكان 
ً
خرب إن(   –اسم كان    –فاعل    –خرب    –)مبتدأ    نشيط

خرب إن(   –اسم كان    –فاعل    –خرب    –)مبتدأ    نشيطإن الفالح 

خرب إن(   –اسم كان    –فاعل    –خرب    –  )مبتدأ  مجتهد التلميذ

خرب إن(   –اسم كان    –فاعل    –خرب    –)مبتدأ    مجتهدأخوك 

خرب إن(   –اسم كان    –فاعل    –خرب    –)مبتدأ    من المدرسة التلميذعاد 

ا التلميذكان 
ً

خرب إن(   –  اسم كان  –فاعل    –خرب    –)مبتدأ    مجتهد

خرب إن(   –اسم أصبح    –فاعل    –خرب    –)مبتدأ    مجتهدذ إن التلمي

خرب إن(   –اسم أصبح    –فاعل    –خرب    –)مبتدأ    ماهر المعلم

خرب إن(   –اسم كان    –فاعل    –خرب    –)مبتدأ     المعلمجاء 
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 / مفرد

 حدد خبر إن أو إحدى أخواتها وبين نوعه

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 
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 / جملة اسمية 

 حدد خبر إن أو إحدى أخواتها وبين نوعه

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

 / جملة فعلية 

 حدد خبر إن أو إحدى أخواتها وبين نوعه

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 
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 اتها / شبه جملة )جار ومجرور(

 حدد خبر إن أو إحدى أخواتها وبين نوعه

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 

........... ............... ........................ ..................... 
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 ب ما يلىأعر
........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 
........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 
........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 
........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 
........................................................................... 

........................................................................... 
........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 
........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 

........................................................................... 
........................................................................... 

........................................................................... 
........................................................................... 

........................................................................... 

121 
تجمیع وتنسیق واعداد المعلم / بیومي سمیر
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